Drie werkgebieden, drie expertises, drie bedrijven die gezamenlijk hun krachten bundelen.
Dat is de Beekenkamp Group. Een familiebedrijf bestaande uit Beekenkamp Plants - vegetables &
ornamentals - , Beekenkamp Verpakkingen en Deliflor Chrysanten.
Sinds de oprichting in 1951 is de groep uitgegroeid tot een bedrijf met 2600 medewerkers wereldwijd,
een productie van meer dan 2 miljard jonge planten per jaar en een totaal areaal aan kassen van 90
hectare.
Beekenkamp Plants B.V. produceert op meerdere vestigingen in binnen- en buitenland een compleet
scala jonge groenteplanten en uitgangsmateriaal voor tropische en bloeiende potplanten, vaste planten
en perkgoed voor de professionele tuinbouw in Europa en daarbuiten. Kwaliteit van onze producten
staat centraal.
Wij hebben de volgende afstudeeropdracht/stage beschikbaar:

Meetbaar maken van stekkwaliteit
Achtergrond:
Een belangrijk deel van het door ons geproduceerde uitgangsmateriaal voor pot- en tuinplanten wordt
gemaakt vanuit stek. De laatste jaren zijn er grote stappen gemaakt in het onderzoek naar de processen
die in het stek plaatsvinden tijdens de beworteling. Hierdoor weten we steeds beter welke
eigenschappen van het stek van belang zijn voor een goede beworteling en uitgroei. Technieken
waarmee we deze eigenschappen kunnen meten, kunnen ons helpen in ons continue streven om de
kwaliteit van het door het ons geleverde uitgangsmateriaal te optimaliseren.
De opdracht:
We zoeken iemand die met ons mee wil denken over de mogelijkheden om stekkwaliteit meetbaar te
maken. Hierbij kun je denken aan het in kaart brengen van de mogelijkheden, het testen van een
meetmethode en/of een inschatting maken van de economische haalbaarheid (rekening houdend met
kosten, de voorspellende waarde en de implementatiemogelijkheden in ons productieproces).
Waar zijn we naar op zoek:
Een enthousiaste en creatieve student. Afhankelijk van de tijdsduur van de stage en je eigen interesse
gaan we bekijken hoe de stageopdracht precies ingericht kan worden. Kortom, ben je op zoek naar een
leuke en uitdagende stage, neem dan contact op!
Interesse?
Voor meer informatie over de opdracht kun je contact opnemen met Patricia de Boer, Teelttechnisch
Onderzoeker, op telefoonnummer 06-48033933. Ben je geïnteresseerd en wil je bij ons stage komen
lopen, stuur dan je motivatie met cv naar HRM@Beekenkamp.nl.

