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Alvorens de toepassingen voor containervelden 
de revue te laten passeren, vertelt Espen Zecha 
wat meer over de onderneming die erachter 
zit. ‘De naam Amevo bestaat al ruim 65 jaar en 
is daardoor een begrip in de tuinbouwwereld. 
Sinds 2008 zijn we gevestigd op de huidige 
locatie in Dronten.’ Amevo is een handelsbedrijf 
dat levert aan handelaren, kwekerijen en 
hoveniers en vooral actief is in Nederland, 
België, Duitsland en Oostenrijk.

Gronddoeken
Het brede assortiment dat Amevo voor de tuin-
bouw en kwekerij levert, bestaat onder meer 
uit een aantal gespecialiseerde producten voor 
containervelden. Het paradepaardje is wel het 
Mevolon-gronddoek, gemaakt van een weefsel 
van polypropyleen, waarop de potten en contai-
ners worden uitgezet. Zecha: ‘Dit is verkrijgbaar 
in zes basiskwaliteiten, waarvan vier zwarte, één 
witte en sinds kort één in de kleur grijs.  
De meest gangbare kwaliteiten zijn 130 en 200 
gram. Het is een uv-stabiel, waterdoorlatend en 
nagenoeg krimpvrij zwart bandjesweefsel.’

Mevolon-gronddoek is voorzien van groen-
geruite markeringsstrepen, die zorgen voor een 
vakverdeling van 15 x 15 cm, behalve Mevolon 
AquaFlow 2000; dit is om de 25 cm gelijnd. 
Mevolon 1100 en 1300 is tot stukken van 3.000 
m² ook op maat verkrijgbaar, echter dan alleen 
gelijnd.
Naast de zwarte doeken is de kleur grijs sinds 
kort dus ook een optie. ‘Deze absorbeert veel 
minder warmte, zodat er wat tegenwicht wordt 
geboden tegen de voortdurende verdroging 
die momenteel optreedt. Het blijkt dat de ver-
droging veel schade aan de gewassen in 
containervelden aanricht. De laatste tijd is het 
grijze doek flink in opkomst.’

Op maat gemaakt
Daarnaast is er ook nog een witte variant van 
Mevolon-gronddoek, die vooral bij de paprika- 
en tomatenteelt wordt gebruikt. Door de hoge 
lichtreflectie verhoogt dit gronddoek de  
kwaliteit en productie van de teelt aanzienlijk. 
Het zwarte doek is echter meer uv-stabiel,  
volgens Zecha.

Duurzame, innovatieve toepassingen voor containervelden

Amevo levert verschillende producten om 

containervelden op en top uit te rusten. 

De handelsonderneming uit Dronten stelt hier-

bij innovatie en duurzaamheid voorop. Espen 

Zecha, verantwoordelijk voor in- en verkoop, 

leidt ons door het assortiment voor de 

boomkweker.
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De gronddoeken worden ook op maat gemaakt 
door ze aan elkaar te confectioneren tot grote 
oppervlaktes. Een confectie-atelier voert dit werk 
uit. ‘Daarna leveren wij het eindproduct bij de 
klant. Meestal brengt de kweker zelf de doeken 
aan, maar er zijn ook gespecialiseerde bedrijven 
die dit doen. De Amevo-gronddoeken worden 
in Europa gefabriceerd en voldoen aan alle 
bekende Europese kwaliteitsnormen, zoals het 
bekende Duitse TüV.’
Zoals gezegd worden de Mevolon-gronddoeken 
gemaakt van polypropyleen. ‘Er zijn ook meer 
duurzame biodoeken te verkrijgen; die bestaan 
uit een samenstelling van PLA-vezels, rest-
producten van maïs en wat hennepvezels. Deze 
zijn echter niet geschikt voor een containerveld 
en niet sterk genoeg om zwaardere belasting te 
weerstaan. Bovendien zijn ze prijstechnisch nu 
nog niet aantrekkelijk. Wel gebruikt een aantal 
hoveniers deze doeken al in de praktijk’, vertelt 
Zecha.

Duurzaamheid
Hij laat weten dat er bij Amevo veel aandacht is 
voor het milieu. ‘Op het dak van onze vestiging 
in Dronten hebben we honderden zonnepane-
len aangelegd. Bovendien zijn we sinds 2018 

Een greep uit het assortiment van 
Amevo

Biogronddoek Plus met hennepvezels 
100 x 2 m
Het biogronddoek Plus is een 100% 
biologisch, ongeweven bruin geotextiel 
met een gewicht van circa 157 g/m². Het is 
gemaakt van PLA-vezels en hennepvezels 
en thermisch verstevigd, zodat het een 
grote treksterkte heeft. De levensduur 
circa vijf jaar.

Bambini, een bamboe etiketsteker
De Bambini is een door Amevo zelf 
ontwikkelde etiketsteker met een 
beschermd ontwerp. Deze natuurlijke 
bamboe etiketsteker kan een groot deel 
van de milieubelastende plastic 
etiketstekers vervangen. Overigens is 
bamboe geen houtsoort, maar een 
duurzaam hernieuwbare grassoort.

Boomcontainers
Op het gebied van boomcontainers heeft 
Amevo het bekende Franse kwaliteitsmerk 
CEP in huis. Het merk CEP staat met zijn 
jarenlange ervaring voor kwaliteit, service 
en een goede prijs-kwaliteitsverhouding, 
aldus Amevo. CEP-boomcontainers en 
rozenpotten zijn duurzame en vorst-
bestendige spuit-gietcontainers met een 
goede ontwatering.

Espen Zecha inkoop/verkoop, Amevo

Bambini, een bamboe etikethouder

‘Het grijze 
gronddoek 
absorbeert minder 
warmte. Zo wordt 
er tegenwicht 
geboden tegen 
verdroging’
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energieneutraal en hebben we geen gasaan-
sluiting meer. Verder proberen we altijd kritisch 
te kijken naar de kunststof producten die we in 
ons assortiment hebben, en zoeken we zo veel 
mogelijk naar alternatieven van organisch  
materiaal. We hebben bijvoorbeeld een plastic 
steker vervangen door een bamboe versie. En als 

we kunststoffen gebruiken, zetten we de minst 
schadelijke in. Producten van polystyreen (PS) en 
pvc vervangen we door polypropyleen (PP) en 
polyethyleen (PE). Ook aardig om te vermelden 
is dat de directie en de buitendienstmensen in 
elektrische auto’s rijden. Elektrisch rijden, waar-
schijnlijk op waterstof, is de toekomst.’

Essentiële producten
Daarnaast levert Amevo nog metalen grond-
doekpennen om de doeken vast te zetten, 
bevloeiingsmatten voor de beregening van 
de planten en PE-folie om het water op te 
vangen. ‘Om met zwaarder materieel door het 
container veld heen te rijden, hebben we ook 
nog rijplaten ter beschikking. Daarnaast bestaat 
het assortiment uit schaduwgaas en wind-
breekgaas. Afhankelijk van de ligging van het 
containerveld kunnen dit essentiële producten 
zijn. Als het veld een heel open ligging heeft, 
kunnen de potten omwaaien.’

Zecha ziet de toekomst van Amevo zonnig 
tegemoet, ondanks de coronacrisis. ‘Door de 
coronacrisis werden de tuincentra en bouw-
markten druk bezocht en kregen de hoveniers 
een flinke boost. Dit heeft ons vooralsnog geen 
windeieren gelegd. Daarnaast blijven we ons 
assortiment vernieuwen en de markt nauw-
gezet volgen.’

Mevolon-gronddoek
Op maat geconfectioneerd gronddoek

Amevo
Amevo biedt een volledig pakket tuin-
bouwbenodigdheden, dat zoveel moge-
lijk op voorraad staat in het magazijn 
te Dronten. Het portfolio is te vinden in 
een overzichtelijke tuinbouwcatalogus. 
Bovendien kan de klant eenvoudig via de 
webshop bestellen.
Door de jaren heen heeft Amevo veel 
vernieuwende producten ontwikkeld die 
een vaste plek in de tuinbouw verworven 
hebben. Om er een paar te noemen: de 
bamboe etiketsteker Bambini, de bamboe 
Ekostekers, verschillende types randbe-
grenzingen en de Aqua-Easy-hangpot. 
Allemaal typische Amevo-producten die 
veelal door het bedrijf zelf zijn ontwikkeld.
Al sinds lange tijd biedt het Drontense 
bedrijf waar mogelijk biologische en orga-
nische producten aan. Duurzaamheid zit 
naar eigen zeggen in de genen. Vandaar 
ook dat het bedrijf dankzij zonnepanelen 
sinds 2018 energieneutraal is.

‘We kijken kritisch naar de kunststof 
producten in ons assortiment en 
zoeken naar alternatieven van 
organisch materiaal’
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