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Amevo 2000 staat hoveniers bij met breed scala aan benodigdheden

Randbegrenzingen, gronddoeken, gazen, bindmaterialen, gietranden, grindplaten en gereedschap: alle tuinbouwbenodigdheden voor  

de hovenier en groenvoorziener heeft leverancier Amevo 2000 uit Dronten in zijn schappen liggen – en tegenwoordig ook online in de webwinkel.  

Arjan Schuurman van Amevo vertelt welke producten in deze tijd van het jaar veel gebruikt worden door hoveniers.
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Nieuwe beplanting goed 
door de warme zomer- 
maanden loodsen

Tuin met randbegrenzing
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Amevo 2000 is opgericht in het jaar 2000 en 
is sindsdien breed actief in de tuinbouw. Het 
bedrijf bedient hoveniers en grootgroenvoor-
zieners, maar ook veredelaars, kwekerijen, tuin-
centra en gemeenten. Het inmiddels veertien 
medewerkers tellende bedrijf is bij hoveniers 
en kwekers vooral bekend van de Mevoline-
randbegrenzingen en het Mevolon-gronddoek. 
Omdat de verkoop is toegenomen, is de 
magazijn voorraad in Dronten uitgebreid, ver-
deeld over twee loodsen van in totaal 4.500 m2. 
De leverancier werkt met externe transporteurs; 

in Nederland en België worden alle producten 
binnen één tot twee werkdagen geleverd. 
Klanten kunnen hun bestellingen uiteraard ook 
zelf afhalen.

Ontwikkelingen
Arjan Schuurman van Amevo 2000: ‘Voorheen 
brachten we onze catalogus met prijsoverzicht 
alleen uit in Nederland, België en Duitsland. 

‘In het groeiseizoen is er volop 
behoefte aan bindmaterialen’
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Zeker na de millenniumwisseling werkte deze 
gemaksformule goed. Daarnaast staan we nor-
maal gesproken eenmaal in de twee jaar op de 
Galabau-beurs in Duitsland met ons Mevoline-
randbegrenzingenprogramma. Amevo 2000 
heeft altijd vooropgelopen met producten 
zoals randbegrenzingen, bamboe Bambini-
etikethouders en Aqua Easy-hangpotten. Bij die 
laatste kun je aan de buitenkant door een kijk-
glaasje zien hoeveel water er nog in het reser-
voir zit, zodat je dit eenvoudig kunt bijvullen.’

Schuurman: ‘Onder de merknaam Mevoline 
levert Amevo 2000 vijftig verschillende soorten 
randbegrenzing van staal, aluminium en kunst-
stof en in verschillende diktes en hoogtes. De 
stevige, maar flexibele Mevoline-kantopsluiting 
van aluminium of staal vormt een simpel, maar 
degelijk systeem, waarbij de strips met pennen 
aan elkaar worden verbonden. De pennen 
worden in de grond geslagen en zorgen zo voor 
een optimale verankering.’

De afgelopen jaren hebben zich meer ontwik-
kelingen voorgedaan bij Amevo 2000. ‘Sinds 
tien jaar zetten we in op een breder assortiment 

duurzame producten, waaronder biogrond-
doek, biobindmateriaal, bamboe stekers,  
houten en bamboe etiketten en allerlei produc-
ten van kokos en jute. Sinds drie jaar wekken 
we energie op via zonnepanelen op het dak van 
ons bedrijfspand en we werken met warmte-
wisselaars. Vorig jaar hebben we onze webshop 
gelanceerd. Mede daarom vonden we de tijd 
rijp om onze exposure uit te breiden, vooral 
online’, aldus Schuurman.

Producten
In de zomer staan hoveniers voor de taak om 
nieuwe beplanting door de warme maanden 
te loodsen. En in elk groeiseizoen moeten er 
planten, pas aangeplante bomen en leibomen 
worden aangebonden. Schuurman: ‘Daarvoor 
hebben we een uitgebreid assortiment bind-
materialen, zoals boomband van kokos en jute’, 
vertelt Schuurman. ‘Dat zijn de duurzame  
varianten. We hebben bindbuis in groen en 
zwart en een biologisch afbreekbare bindbuis. 
Voor het vastzetten van bijvoorbeeld beuken-
heggen gebruiken hoveniers vaak onze rozen- 
en fruitclips. Daarmee geven ze net wat meer 
stabiliteit aan de haagplanten, zodat deze zich 

beter kunnen zetten. Ook tuincentra en cash-
and-carry’s zetten geënte stammetjes vaak 
stevig vast met planten- of fruitclips. Dit jaar 
valt het mee, maar vanaf 2018 hadden we drie 
achtereenvolgende droge zomers. Gietranden 
waren toen heel belangrijk, maar eigenlijk zijn 
ze altijd essentieel bij nieuwe aanplant. Amevo 
2000 verkoopt ze in het zwart en in een mooie 
natuurlijke grasgroene kleur.’ De Mevoline-
gazen, ideaal om als schaduwdoek te worden 
gebruikt, kunnen op maat besteld worden, ook 
als harmonicadoek compleet met katrollenset. 
Ze zijn heel geschikt voor pergola’s of om onder 
een doorzichtig afdak te worden bevestigd.

Populair
Randbegrenzingen blijven onverminderd popu-
lair, met name die van cortenstaal. ‘Cortenstaal 
past in elke tuin, landelijke, maar ook strakke 
moderne tuinen. Voorheen hadden we ze alleen 
in een hoogte van 10-15 cm, maar tegenwoor-
dig ook 20, 30 en 40 cm hoog. Hoogteverschil 
zorgt voor meer spanning in een ontwerp; dat 
kan met deze randen uitstekend gerealiseerd 
worden. Ook de aluminium randbegrenzingen 
zijn in verschillende hoogtes leverbaar.’

‘Gietranden zijn ’s zomers van groot 
belang, vooral in droge zomers’

Arjan SchuurmanJute boomband

www.amevo.nl
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Vrijheid om ieder tuinontwerp te realiseren. Dat bieden Schellevis betontegels en elementen door hun 
kenmerkende oppervlak, strakke uitvoering (zonder facet) en grote variatie in maatvoering en kleur.
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