
VOORDELEN
•  Kant en klaar product voor (top-)dressen
•  Goed te verdelen door homogene, fijne structuur
•  Verbetering van vochtvasthoudend vermogen
•  Vrij van verontreinigingen
•  Voldoet aan eisen schone grond (AW) en is vrij   
 toepasbaar

EIGENSCHAPPEN
•  Soortelijk gewicht: ca. 1450 kg/m3
•  Geproduceerd onder NL-BSB productcertificaat   
 protocol 9335-4
•  Vrij van grote verontreinigingen zoals puin, ijzer en   
 glas.

VERPAKKING
• Losgestort af te halen op de locatie Biezenmortel.
• Losgestort thuisbezorgd (vanaf 3 m3).
• In bigbag thuisbezorgd (per m3).

GEBRUIKSRICHTLIJNEN
•  Gelijkmatig verstrooien en eventueel slepen of   
 inharken om een goede, gelijkmatige verdeling te   
 krijgen.
•  Kan jaarrond toegepast worden

Waarschuwing: Bovenstaande omschrijving bevat slechts aanbevelingen. 
Aangezien er door Van Iersel geen controle uitgeoefend kan 
worden op opslag, behandeling, toepassing, gebruik, weer, plant- of 
bodemomstandigheden voor, tijdens en na toepassing (alles wat invloed 
kan hebben op het functioneren van ons programma), wordt onder 
geen enkele omstandigheid verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid 
geaccepteerd voor schade, verlies, gebrek in werking of ongevallen 
(gevolgschade of anders), ontstaan door opslag, toepassing of gebruik. 
De koper neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor 
het gebruik van Van Iersel Compost producten. Van Iersel adviseert 
een teeltadviseur te raadplegen voor een producttoepassing. Indien 
bovenstaande aanbevelingen afwijken van een bemestingsadvies, raadt 
Van Iersel u aan om het advies aan te houden. Bij twijfel hierover raadt 
Van Iersel u aan contact op te nemen met uw adviseur.

www.van-iersel.eu

VIGRO DRESSGROND
Vigro Dressgrond is een grondmengsel op 
basis van zwarte grond. Het mengsel bevat 
gecertificeerd ééntoppig zand voor een goede 
structuur en hoogwaardige Vigro Houtcompost 
voor een variatie aan bodemleven en organische 
stof. Het grondmengsel is fijn afgezeefd. Vigro 
Dressgrond wordt voornamelijk gebruikt voor het 
dressen van sportvelden, gazons en golfbanen.

Lichte (zand-)grond zal met name profiteren van 
de organische stof en het bodemleven, terwijl bij 
kleigrond de grove zanddelen in combinatie met 
de compost de structuur verbetert. Dit resulteert 
in een betere beworteling, afwatering, en een 
dichtere zode door gezonde grasmat.
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GEMIDDELDE SAMENSTELLING

Organische stof 2,5 - 3,5% (van droge stof) 
pH-KCl 6,5 - 7,5 
Zoutgehalte (EC) ) < 1,0 mS/cm
M50 210-250
D60/D10 7-11
Uiterlijk Bruinzwart  kruimelproduct

•   RECYCLING GROENAFVAL
 

•   COMPOST(MENGSELS)    BODEMANALYSES•



Wij verwerken groenafval van openbare, particuliere 
en professionele bronnen tot hoogwaardige compost. 
Het familiebedrijf is in 1947 opgericht en was van 
oorsprong een loonbedrijf, dat via cultuurtechnische 
werken en inname van groenafval groot is geworden in 
de composteringsbranche. 

Bij Van Iersel Compost bezitten we een vooruit- 
strevende geest. Continue productontwikkeling en 
verbetering hebben geleid tot compostproducten van 
hoge kwaliteit. 

Vanuit de filosofie dat de kracht vooral uit de natuur 
zelf moet komen, is het vanzelfsprekend dat Van Iersel 
Compost graag een bijdrage levert aan het milieu en 
een groenere leefomgeving. Al onze producten zijn 
natuurproducten. 

Van Iersel Compost is één van Nederlands grootste 
groenafvalverwerkers en daar zijn we trots op. Inmiddels 
beschikken we over vier vestigingen: Biezenmortel, 
Deurne, Gilze en Ravenstein. Al onze locaties hebben 
verschillende certificaten (Keurcompost, RHP-
Horticulture, BRL9335, erkende invasieve exoten 
verwerker)  waardoor we waarborgen en dus kunnen 
garanderen dat we doen wat we beloven. Verder 
hebben we de hoogste trede (niveau 5) van de CO2-
prestatieladder behaald en zijn we aangesloten bij de 
Branche Vereniging Organische Reststromen (BVOR). 

Benieuwd naar wat wij voor u en uw klanten kunnen 
betekenen? Kijk op www.van-iersel.eu of bel ons via 
0411 - 64 81 00 voor meer informatie.

www.van-iersel.eu

BODEMVERBETERAARS
Van Iersel Compost: uw betrouwbare, professionele 
partner op het gebied van groenafvalverwerking 
en levering van hoogwaardige bodemverbeteraars. 
Zowel voor overheden, bedrijven als particulieren.
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