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ENVU, uitgesproken als EN View, is, zo ver-
klaart Michel Wimmers namens ENVU, afgeleid 
van de woorden environment en vision. In de 
naam weerspiegelt het bedrijf volgens hem de 
samenwerking met zijn klanten en de innova-
tie. Greenkeepers gebruiken vooral de produc-
ten tegen schimmelziekten die ENVU aanbiedt. 
Momenteel zijn dat Exteris Stressgard en XTRA 
Stressgard. Het bedrijf heeft al aangekondigd 
volgend jaar het eerste biologische fungicide 
op de markt te brengen.

Als antwoord op de uitdagingen van deze tijd is 
besloten dat alle bedrijfsactiviteiten in overeen-
stemming moeten zijn met de sociale, ecolo-
gische en economische duurzaamheidsdoelen 
die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. 

Hieruit zijn, schetst Wimmers, de thema’s gese-
lecteerd waaraan de onderneming denkt een 
bijdrage te kunnen leveren, zoals het bevorde-
ren van een gezonde leefomgeving, aandacht 
voor klimaatverandering en reductie van CO2-
emissies.

Golfsport
Hij onderstreept dat ENVU er op deze gebie-
den geenszins alleen voor hoeft te staan. Tal 
van golfbanen bijvoorbeeld, hebben de duur-
zaamheidsdoelen van de VN ook in hun beleid 
verankerd. ‘Het gaat daarbij uiteraard steeds om 
dat deel van de doelen dat relevant is binnen 
de golfsport.’
De focus van de onderneming is voor de vele 
verschillende sectoren die gras laten groeien, 

Bayer-divisie voor groensector onder nieuwe naam zelfstandig verder

Onder de naam ENVU gaat de op groensectoren 

gerichte voormalige loot aan de stam van Bayer 

verder als zelfstandig bedrijf. Een nieuwe naam 

voor een vertrouwd merk, ook in de golfwereld.
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in principe dezelfde: producten leveren die de 
grasmat gezond houden, door ziekten, insecten 
en ongewenst onkruid te bestrijden of te voor-
komen.

Kunstmatige intelligentiegedreven precisie-
vegetatiebeheer biedt volgens het bedrijf ook 
nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld om vroeg-
tijdig ziekten en plagen te kunnen herkennen 
en daardoor het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen verder te verminderen. Ook ziet 
het goede kansen om in samenwerking met 
ketenpartners en klanten de uitstoot van broei-
kasgassen aanzienlijk te verminderen.

Doel
Topman Gilles Galliou zegt ‘het oplossen van 
enkele van ‘s werelds grootste uitdagingen’ op 
gebieden zoals duurzaamheid en een gezonde 
leefomgeving, te zien als ‘doel en passie’ van 
de onderneming. ‘Als wereldwijd bedrijf, dat 
voorheen eigendom was van Bayer AG en voor-
gaande bedrijven, omvat onze erfenis op dit 
gebied meer dan vijftig jaar kennis en ervaring.’
De aandacht is naar zijn zeggen overigens altijd 
al gericht geweest op de positieve impact die 
producten kunnen hebben op het milieu en 
de samenleving. ‘We bevorderen een gezonde 
omgeving waar mensen kunnen wonen, wer-
ken en spelen.’

Een serieuze zaak, zo schetst hij. ENVU opereert 
wereldwijd namelijk in sectoren ‘die een enor-
me impact hebben op onze planetaire grenzen 
met betrekking tot inheemse biodiversiteit, kli-
maat en gezonde populaties’. Aan de oplossing 

van vraagstukken op deze gebieden, wil het 
bedrijf graag een nuttige bijdrage leveren. Dat 
kan met ‘innovatieve product- en serviceoplos-
singen’, zo formuleert Galliou, ‘die ons in staat 
stellen onze financiële doelstellingen te berei-
ken en tegelijkertijd positieve ecologische en 
maatschappelijke nevenvoordelen te behalen.’

Strategie
De aard van het bedrijf vereist naar zijn zeggen 
zonder meer dat duurzaamheid én veerkracht 
stevig in de strategie zijn verankerd. ‘In een 
wereld die wordt geconfronteerd met klimaat-
verandering, bevolkingsgroei, verstedelijking, 
vermindering van biodiversiteit en schaarste 
aan hulpbronnen, groeit de vraag naar onze 

oplossingen.’ Om daarin te kunnen voorzien, is 
een breed scala aan life science-professionals 
in dienst. ‘Daaronder bevinden zich onder meer 
greenkeepers, fieldmanagers en dataweten-
schappers.’

Galliou stelt ‘graag te willen blijven bouwen’ 
aan een veerkrachtig en betrouwbaar bedrijf 
dat gericht is op de opgaven van de toekomst. 
‘Door duurzaamheid te verankeren in de kern 
van alles wat we doen, zetten we ons zo in voor 
de bescherming en verbetering van het milieu 
en de samenleving.’

‘We bevorderen 
een gezonde 
omgeving waar 
mensen kunnen 
wonen, werken 
en spelen’
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