
H E A L I N G  E N V I R O N M E N T  
Het team van Vegger doet, samen met diverse 

onderzoeksinstanties zoals o.a. de Wageningen 
Universiteit, onderzoek naar het optimaliseren 
van het healing environment d.m.v. high-tech 

binnenmoestuinen. De verbetering van de 
fysieke omgeving, als onderdeel van een 

holistische benadering van het behoud van 
gezondheid, is steeds relevanter gebleken voor 
het welzijn van bewoners en verzorgers. Een 

recente studie heeft aangetoond dat een 
binnenmoestuin op diverse manieren bijdraagt 
aan het healing environment en invloed heeft 
op de groente-inname door bij te dragen aan 
de maaltijdbeleving, en de ambiance van de 

locatie verbetert dankzij vergroening en 
geurverbetering.
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Vegger ontwikkelt systemen voor het 
kweken van verse groenten en kruiden op 
locatie. Daarnaast leveren we betrouwbare 

service voor optimale productiviteit en 
oogst. Vegger Indoor Gardens produceren 

gewassen op een duurzame manier, 
creeëren een prettige omgeving met groene 
uitstraling en voorziet de locatie van verse 

en smaakvolle ingrediënten.

B I N N E N S H U I S  
T U I N I E R E N  

Verticale binnenmoestuin 
voor healing environments

VEGGER 
INDOOR GARDENS
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Waarom Vegger? 

Een groene locatie met een verbeterde 
luchtkwaliteit 

Productie van gezonde en smaakvolle 
gewassen zonder gebruik van pesticiden

De meest verse en bijzondere kruiden en 
groenten het hele jaar door

Consistente en hoge kwaliteit oogst op het 
gewenste moment

Draagt bij aan het verkorten van de 
voedselketen 

www.vegger.nl 

Productie van verse ingrediënten in directe omgeving

 H E A L I N G  E N V I R O N M E N T  

Optimale maaltijdbeleving en een groen binnenklimaat 

VEGGER BINNENMOESTUIN:   

De Vegger Binnenmoestuin is een slim kweeksysteem voor het 
produceren van verse groenten, kruiden en microgroenten. Deze 
indoor verticale moestuin is speciaal ontwikkeld voor optimale 
kweek van diverse soorten gewassen, op een eenvoudige, snelle 
en veilige manier. De binnenmoestuin is voorzien van duurzame 
led-verlichting, een hydroponische kweekmethode (gewassen 
kweken zonder aarde) en het automatische bewateringssysteem. 
Het ontwerp heeft een plug-and-play systeem: via slechts één 
elektrische plug wordt de binnenmoestuin verbonden op het 
elektriciteitsnetwerk. Daarnaast zijn de sensoren in de 
binnenmoestuin verbonden met de WiFi verbinding, waardoor 
deze op afstand door het personeel van Vegger worden 
aangestuurd. De Vegger Binnenmoestuin is zeer water- en 
energiezuinig.   

DIENSTEN:  

Vegger levert ondersteunende diensten in abbonnementsvorm, 
die horen bij de binnenmoestuin. Deze diensten omvatten alle 
nodige taken voor onderhoud van de systemen en het 
tuinonderhoud. Naast het toevoegen van water en een speciaal 
ontwikkelde formule van voedingsstoffen, worden de geoogste 
planten door kleine planten vervangen. Deze kleine planten 
hebben hun eerste groeifase al afgerond, waardoor de planten 
groot genoeg zijn om een groen aanzien te creëren. Bovendien 
kan er op deze manier op elk gewenst moment geoogst worden, 
en wordt de binnenmoestuin binnen korte tijdspan weer 
aangevuld met nieuwe planten. 

Toepasbaar in elk interieur

Betrouwbare service
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