Sterk beplantingsconcept
Een verrassend kleurrijk beplantingsconcept dat de biodiversiteit stimuleert
en de belevingswaarden van de openbare
ruimte vergroot.
De juiste plant op de juiste plaats en het centraal
stellen van de natuur, vormen de uitgangspunten van
Vitaalgroen. Vakkundige aanleg volgens de gestelde
richtlijnen en beheermethoden, resulteert in vitale (duurzame) beplanting en reductie van kosten.
Functionaliteit en originaliteit
Professionele werkwijze in combinatie met een zorgvuldig
geselecteerd plantassortiment waarborgt het gewenste eindVoordelen
beeld. Het onder milieukeur gekweekte plantassortiment
Vitaalgroen
bestaat uit speciaal geselecteerde vaste planten, varens en
siergrassen, toegepast in combinatie met heesters.
gezonde
w Bevordering

leefomgeving
Kwaliteit in groen
w Representatieve buitenDe basis voor kwaliteit zijn bodemverbeterende werkzaamruimte
heden, hoge plantdichtheid en specifieke wijze van het
w Reductie beheerkosten
aanbrengen van plantmateriaal.
w Diversiteit door uniek
Met Vitaalgroen wordt onder vakkundige begeleiding
plantassortiment
een snelle gesloten beplanting gerealiseerd. Een kenmerw Levensduur minimaal
kende eigenschap daarbij is dat Vitaalgroen door groentien jaar
voorzieners en sw-medewerkers eenvoudig is te beheren.
w Concurrerend met
Onderhoudskosten blijven beperkt doordat het sterke
traditionele
plantassortiment machinale bewerking verdraagt.
plantvakken

interesse in
vitaalgroen?

www.VITAALGROEN.nl

een product van

Biologische bestrijding - curatief
én preventief - in één totaalpakket
Op basis van een jarenlange ervaring op
het gebied van monitoring en biologische
bestrijding van de eikenprocessierups, adviseert
Eikenprocessierupstotaalzorg gemeenten, bedrijven, instellingen en particulieren én voert
preventieve en curatieve bestrijding uit.
Effectief en veilig
Om de eikenprocessierups efficiënt en succesvol te bestrijden heeft Eikenprocessierupstotaalzorg de kennis
en het gespecialiseerde materieel in huis! Advies is exact
afgestemd op specifieke omstandigheden. Het onderzoek op
locatie wordt uitgevoerd door specialisten en het rapport is
gebruiksvriendelijk, met oog voor flora en fauna. De rupsen
worden preventief op een biologische wijze bestreden.
Nog voor er sprake is van overlast worden de rupsen geëlimineerd. We bestrijden de eikenprocessierupsen ook curatief op een uiterst effectieve en veilige manier. Het voorkomt
problemen met de volksgezondheid.
Professionele begeleiding
Gemeenten worden ontzorgd door het inschakelen van
Eikenprocessierupstotaalzorg als meldpunt voor
haarden, klachten en vragen. Daarbij worden meldingen
van particulieren professioneel behandeld en vervolgens
geanticipeerd op het volgend bestrijdingsseizoen.

interesse in
totaalzorg?

www.eikenprocessierupstotaalzorg.nl
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Voor een beter
groenrendement

GroenCollectief Nederland is
een landelijk samenwerkingsverband van
regionaal opererende zelfstandige ondernemers, allen toonaangevend op het gebied van
professionele groenvoorziening.
Een effectieve samenwerking op het gebied van marktbewerking, kennisdeling, innovatie en inkoop waar haar
zakelijke relaties van profiteren.
GroenCollectief Nederland maakt het verschil
door lokale kracht te bundelen tot een landelijke netwerk
met focus op klanttevredenheid door resultaat.
Naast de enorme kennis en ervaring op het gebied van
algemene groenvoorziening, en de ambitie deze te delen,
profiteren opdrachtgevers van de specialistische kennis van
elke partner binnen het collectief.
Wat kunt u verwachten van
GroenCollectief Nederland?
w landelijke dekking
w rendement en innovatie
w tevredenstellend resultaat
w oprechte betrokkenheid en
samenwerking
w kwaliteit, advies en uitvoering
w breed aanbod specialisaties
w focus op mens, natuur en milieu

Specialisaties
w VitaalGroen
w Eikenprocessierupstotaalzorg

www.groencollectiefnederland.nl

De specialist in

boom, tuin en landschap

