Tot op de bodem...

Bekijk de webversie

TFI Vitaler Groen is een bedrijf dat zich volledig specialiseerd in
groeiplaatsverbetering en het opheffen van bodemverdichting in de openbare
ruimte. Met het succes van onze TFI-methode® krijgen we ook steeds meer
inhoudelijke vragen over toepasbaarheid en de werking. Reden genoeg om u met
regelmaat een nieuwsbrief met korte nieuwsitems, achtergronden en
praktijkvoorbeelden te sturen.

Eerste resultaten na
behandeling
Sonsbeekpark
In 2020 kreeg TFI opdracht voor de
uitvoering van groeiplaats
verbeterende maatregelen ten
behoeve van het behoud van 27
waardevolle bomen. Codi Duyster,
boombeheerder en adviseur van
gemeente Arnhem, deelt zijn
ervaringen en het huidig resultaat.

Lees meer

Van ziekte en plagen
naar balans
"Diep vanbinnen weten we het best:
als je ziek wordt, zijn er altijd
onderliggende oorzaken. Daarom is
het heel belangrijk om veel diversiteit
aan bacteriën bij je te dragen; dan is
de kans dat één soort het overneemt
veel kleiner. In de bodem is het niet
anders." - Mark Siepman

Lees meer

Blij verrast met cheque
van Goede Doelen Actie
Afgelopen maanden zijn de eerste
cheques van de TFI Goede Doelen
Actie uitgereikt. Zo werd de cheque
t.w.v. € 675,- onlangs uitgereikt aan
Het Zaans Weggeefhuis, de Fietsende
Vogelaar en inzamelingsactie ‘Help
Amira Gözel.

Lees meer

Wij ontmoeten u dit najaar graag op de
Vakbeurs Openbare Ruimte! Wilt u niet
wachten om van gedachten te
wisselen over vitaler groen? Neem
contact met ons op, dan maken we
vandaag nog een afspraak voor een
persoonlijke kennismaking.
TFI Vitaler Groen
Tolakkerweg 120
3739 JS Hollandsche Rading
T: 035 - 577 09 70
E: info@tfi.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@tfi.nl toe aan uw adresboek.

