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VOOR SNELLE LEVERINGEN MET GOEDE VOORWAARDEN 

Voor elk gewas een 
passend mengsel 
Potgrond vormt de basis voor de groei en ontwikkeling 
van uw gewassen. Wij zijn om die reden altijd bezig met 
het optimaliseren van onze grondstoffen en potgrond-
mengsels. Met Van Egmond Potgrond B.V. heeft u een 
betrouwbare en moderne leverancier in huis die vele 
soorten potgrond zelf produceert, verpakt én bij u op 
locatie aflevert. Voor elk gewas een passend mengsel, is 
ons motto!

Van Oegstgeest naar de Amsterdamse haven
In 1997 zijn wij als familiebedrijf vanuit Oegstgeest 
verhuisd naar de centrale ligging van het Amsterdamse 
havengebied. Onze nieuwe locatie biedt met een 
eigen loswal onbegrensde mogelijkheden! De diverse 
grondstoffen importeren en controleren wij nu zelf via 

een moderne terminal en sinds 2007 importeren wij 
veen van onze eigen veenvelden in Estland. Van Egmond 
heeft zich hierdoor de laatste jaren niet alleen ontwik-
keld als een leverancier van potgrond, maar is ook 
uitgegroeid tot een grondstofleverancier van formaat!

Betrokken en open karakter
Ondanks de sterke groei heeft Van Egmond zijn fami-
liaire karakter weten te behouden. Open en eerlijke 
communicatie is daarbij erg belangrijk. Niet alleen de 
kwaliteit van de potgrond is van doorslaggevend belang; 
u wilt ook vertrouwen op snelle leveringen met goede 
voorwaarden. Van Egmond is betrokken bij klanten én 
leveranciers en investeert in langdurige, vruchtbare 
samenwerkingen.
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VOOR GEZONDE, GROEIKRACHTIGE GEWASSEN 

Uw wensen als teler 
staan voorop
Om gezonde, groeikrachtige gewassen te krijgen, moet 
potgrond voldoen aan de specifieke behoeften van 
planten, bloemen, groenten of fruit. Naast een goede 
bodemstructuur zijn er ook voedingsstoffen en kalk 
nodig om te kunnen groeien en ontwikkelen. De kwali-
teit van de potgrond is van doorslaggevend belang voor 
een gezonde en gemakkelijke wortelontwikkeling en 
plantengroei. Van Egmond kijkt bij het samenstellen van 
een potgrondmengsel naar uw individuele wensen als 
teler. Er wordt onder andere gekeken naar de eisen die 

het gewas aan potgrond stelt, de manier van verwerken 
van de grond en naar de manier van bemesten en wa-
ter geven. Dit alles gebeurd in samenspraak met u als 
kweker. De samenstelling van het mengsel kan worden 
aangepast aan de hand van de diverse grondstoffen, die 
elk een unieke eigenschap aan het mengsel toevoegen. 
Naast de verschillende NPK-mixen kan er ook bemest 
worden met langzaam vrijkomende meststoffen in ver-
schillende samenstellingen. Uw wensen als teler staan 
voorop bij Van Egmond!
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Van zakken en big bales 
tot bulkleveringen 

ONZE LEVERINGSMOGELIJKHEDEN

Van Egmond Potgrond levert de verschillende soorten 
potgrond, grondstoffen, bodembedekkers en bodem-
verbeteraars in verschillende volumes en op de manier 
zoals u het wenst.

Bulk
Wij beschikken over verschillende kleine en grote 
vrachtwagens met ‘walking floor’ waarmee de produc-
ten in bulk bij u worden afgeleverd. Deze leveringsme-
thode kan vanaf 5 m³ – afhankelijk van de samenstelling 
van het mengsel – en op bijna alle mogelijke locaties.

Big bags
U kunt ook potgrond bestellen in eenmalige big bags 
op blokpallets. Dit zijn zakken waarin 1,5 m³ of 2 m³ 
losgestorte grond wordt geleverd. Doordat de big bags 
eenmalig zijn, heeft u als klant altijd schoon uitgangsma-
teriaal.
 
Big bales
De big bale is een verpakkingsvorm waarbij het pro-
duct wordt samengeperst, verpakt in folie en geplaatst 
op blokpallets. Door middel van deze volumereductie 

wordt het product zeer efficiënt vervoerd, verwerkt en 
opgeslagen. 
 
Zakken
Op uw verzoek kunnen de potgrondmengsels worden 
verpakt in zakken van 5 tot 70 liter. Deze zakken zijn op 
een efficiënte en eenvoudige manier te vervoeren en 
worden op blokpallets of europallets geleverd. Omdat 
wij beschikken over een vrachtwagen met meeneem-
heftruck lossen wij deze pallets op bijna alle mogelijke 
locaties. 
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VOOR CONSUMENTEN EN HOVENIERS 

Speciale potgrondlijn 
voor tuincentra 

Iedere tuinier weet dat goede potgrond het halve 
werk is. Om die reden hebben wij voor tuincentra een 
potgrondlijn ontwikkeld die perfect is afgestemd op 
enthousiaste tuinders, tuinliefhebbers en hoveniers. In 
aantrekkelijk en modern vormgegeven zakken valt onze 
potgrondlijn zeker op in uw winkel. De verschillende 
soorten zakken potgrond zijn qua design en inhoud 
op de consumenten afgestemd.  Naast de verschil-
lende soorten potgronden zijn er ook mogelijkheden 
om uw tuin en perk te verfraaien met diverse soorten 
boomschors. 

Heeft u interesse in onze producten? Op onze website 
www.egmondpotgrond.nl kunt u onze volledige 
potgrondlijn met alle specificaties bekijken.

Pioneering the Future

W
E ONLY SERVE THE BEST!WWW
E OOONNLLLYYYLYLLYLLYL SSSEERRVVVVE TTTHHE BBEESSTTTT!W
E ONLY SERVE THE BEST!
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Wij zijn leverancier van oa tuinaarde, bemeste 
tuinaarde, tuinturf, onder RAG keurmerk 

(keurmerk voor aanvulgrond en bodem verbeterende 
materialen), diverse potgronden, gras, stektrays, 
zand, schelpen, grind, franse boomschors (bark), en 
dennenschors.

Vanuit het hele land verzorgen wij veelal zelf het 
transport naar onze opslag locatie. Vanaf deze locatie 
worden de materialen dan met kleinere auto‘s door 
geleverd aan voornamelijk de boomkwekerij en 
hovenier sector, maar ook aan particulieren.

Daarnaast is Kooter Transport een logistieke 
dienstverlener voor een groot aantal vaste 
opdrachtgevers. Wij verzorgen voor hen veel 
uiteenlopend transport met kippers, walkingfloors 
en container auto‘s.  

T +31 (0) 172 214401
F +31 (0) 172 213 951

Belgielaan 11
2391 PH Hazerswoude Dorp
info@kooter-bv.nl
www.kooter-bv.nl

Global Transport Management
• sea transport   • air freight   • land transport

+31 (0)10 303 73 03             info@jordex.nl

ONZE LOGISTIEKE DIENSTVERLENING 

Snelle leveringen in 
binnen- en buitenland  
Met eigen wagens en kundige chauffeurs zorgen wij dat 
uw bestelling snel wordt geleverd.  Van Egmond levert 
zelf of in samenwerking met vaste distributeurs op elke 
gewenste locatie in binnen- en buitenland. Daarnaast 
hebben wij veel ervaring met het laden van contai-
ners voor verre bestemmingen. Mede dankzij onze 
betrouwbare logistieke partners zijn wij flexibel en 
servicegericht naar u als klant. 

Wilt u meer informatie over alle producten die Van 
Egmond op maat levert? Neem dan contact met ons 
op via 020-4110386 of info@egmondpotgrond.com. 

Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking!
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Van Egmond Potgrond B.V.
Ankerweg 4

1041 AT Amsterdam

Postbus 24
2230 AA Rijnsburg

Nederland

020-4110386
info@egmondpotgrond.com

www.egmondpotgrond.nl


