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BEEKENKAMP PLANTS BV
P.O. Box 1
2676 ZG Maasdijk

Korte Kruisweg 141
2676 BS Maasdijk The Netherlands

T. +31 (0)174 – 526 100
F. +31 (0)174 – 526 160
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Steenenburghweg 30
2691LX ‘s-Gravenzande
+31 (0)174 - 526 100

LUTJEBROEK
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1614 MG Lutjebroek
+31 (0)174 - 526 100

ROUSSON
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89500 Rousson (France)
+33 3 86 96 48 03

info@beekenkamp.nl
www.beekenkamp.nl
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315 GAATS GEPERSTE PLUG:

Voor een optimale kwaliteit en plant prestatie, ontwikkelde 

Beekenkamp een eigen 315-gaats tray. Deze plastic tray 

met 315 pluggen wordt direct na het zaaien in de drager 

geplaatst, zodat de planten van de grond af opgekweekt 

worden. De luchtcirculatie voorkomt het vormen van 

wortels onder de bak, waardoor de plantprestaties 

verbeteren. Deze tray is ook uitstekend geschikt voor 

toepassing bij volautomatische plantmachines.

280 GAATS LOS GEVULDE PLUG

Deze los gevulde tray met extra ruimte per plant wordt 

ook geplaatst in de drager om ongewenste ontwikkeling 

van de wortels onder de tray tevoorkomen.

PERSPOTTEN

Beekenkamp gebruikt de nieuwste pers en zaai 

technieken voor blad- en koolgewassen om een 

gegarandeerde constant hoge kwaliteit te kunnen 

bieden. Zowel 3, 3.7, 4, 5, 6 als 8 cm potten worden 

volledig automatisch geproduceerd van hoogwaardig 

gecertificeerde potgrond. Afhankelijk van uw wensen, 

kunnen 3.7 cm en 4 cm perspotten geleverd worden als 

losse en gekleefde potten. 

DE 280 TRAY

De 280 tray is gemaakt van hard plastic waardoor deze uitermate 

geschikt is voor het volautomatische planten. De 280 tray is duurzaam 

en gaat langer mee. De tray is makkelijk te wassen en zorgt voor een 

hogere plantprestatie. 

TRAYPLANTEN

Voor de productie van trayplanten, maakt Beekenkamp gebruik van het in eigen 

huis ontwikkelde BeeMatic systeem voor zowel geperste als los gevulde trays.

Ruim 2.600 medewerkers werken wereldwijd met 

plezier in groenten-, pot-en perkplanten, verpakkingen 

en chrysanten. Deze combinatie geeft Beekenkamp 

een unieke positie in de markt. Met het motto: ‘Samen 

voor het beste resultaat’ zorgen we voor kwaliteit en 

vertrouwen voor onze klanten en partners.

Beekenkamp Plants is een onderdeel van de Beekenkamp 

Group. Ondanks de schaalgrootte en de mondiale 

marktpositie heeft Beekenkamp Plants alle kenmerken 

van een familiebedrijf: een persoonlijke aanpak, korte 

lijnen, hoogwaardige teelt technische kennis en de zorg 

voor de allerbeste kwaliteit jonge planten. 

INNOVATIES UIT MAASDIJK

Al sinds 1951 staat het familiebedrijf Beekenkamp 

voorop als het gaat om innovaties. Voor de toekomst 

bruisen wij van de ideeën, zowel lokaal in Nederland 

als bij grote internationale projecten. Door continue 

onderzoek te doen blijven wij innovatief. ‘Zonder 

innovatie, geen bestaan.’

VOLLEGRONDSGEWASSEN

Beekenkamp Plants produceert al 65 jaar gezonde, 

uniforme jonge planten met een sterk wortelgestel 

die volledig volgens de wensen van de klant worden 

opgekweekt. Deze productie vindt plaats in het 

Westland (16 ha), Noord-Holland (4,5 ha) en in Rousson, 

Frankrijk (3,5 ha). Jaarlijks vinden meer dan 600 miljoen 

jonge planten van blad en koolgewassen hun weg naar 

de professionele kwekers in Europa.

PRODUCTIE OP MAAT

Het uitgangsmateriaal van onze vollegrondgewassen 

wordt klant specifiek geproduceerd. In overleg 

met u en onze teeltspecialisten worden de 

mogelijkheden besproken en de wensen 

vastgesteld. Deze wensen vormen de basis van 

het gehele productieproces, waardoor u de exacte 

bestelling ontvangt die u voor ogen heeft.

“De kwaliteit bewaken die onze telers zo belangrijk vinden. Daarom sta ik dagelijks met plezier op 

om te zorgen voor het beste resultaat”

(G. Noordam, Teeltcoördinator vollegrondgewassen)

» Glassla
» Natuursla
» IJsbergsla
» Bindsla
» Bataviasla
» Radicchio
» Veldsla

BLADGEWASSEN

» Bloemkool
» Broccoli
» Witte kool
» Savooienkool
» Rode kool
» Spitskool
» Spruitkool

KOOL

» Venkel
» Knolselderij
» Uien
» Prei
» Bieslook
» Bleekselderij

KNOL- EN BOLGEWASSEN


