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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 teelttechnische 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. Innovatie 

op het gebied van teeltsystemen, kweekruimtes, 

waterontsmetting, intern transport en selectietechnieken 

is bij Beekenkamp dagelijkse kost. Beekenkamp beschikt 

over een eigen onderzoeksafdeling met laboratorium en 

LED klimaatcellen. Door continue onderzoek te doen, 

blijven wij innovatief. ‘Zonder innovatie, geen bestaan.’

VRUCHTGEWASSEN

Beekenkamp Plants produceert klantspecifieke 

vruchtgewassen. Geënte of ongeënte planten, toppen 

op de lobbladen, op het tweede of derde blad, meerdere 

planten per pot, keuze van het type pot, enzovoorts. Dit 

alles wordt in detail met de klant afgestemd.   

MODERNE TECHNIEKEN:

In Nederland beschikt Beekenkamp over ruim 20 

hectare hypermoderne kassen voorzien van de nieuwste 

technieken om uw groenteplanten zo optimaal mogelijk op 

te kweken met minimaal gebruik van chemische middelen. 

Met behulp van onder andere camerasorteerders, 6.000 lux 

belichting, eb-vloed vloeren, insectengaas, UV-ontsmetting 

en zuivering van het gietwater garandeert Beekenkamp 

gezonde en gelijkmatige groenteplanten. 

TRANSPORT 

Vanuit onze plantenkwekerijen leveren wij bestellingen door 

heel Europa. De jonge planten leveren wij op uw wens op 

pallets of karren en in kisten of op kweekplanten. 

 

» Tomaat

» Komkommer

» Paprika

» Peper

» Aubergine

» Courgette

» Meloen

OVERZICHT VAN GEWASSEN: OPTICLEAR WATER 
Beekenkamp recirculeert het gietwater voor 100%. Als de EC voor 

de ene teelt te hoog wordt gaat een deel van het water naar een 

teelt dat een hogere EC kan gebruiken. Voor het afbreken van 

gewasbeschermingsmiddelen bleek UV-licht in combinatie met 

H202 onvoldoende. Volledige ontsmetting en verwijdering van 

residuen van gewasbeschermingsmiddelen wordt bereikt met de 

OPTICLEAR DIAMOND.

ONDERZOEK
Beekenkamp heeft eigen LED klimaatcellen waar intensief onderzoek 

gedaan wordt naar verschillende vraagstukken. Door het regelen en 

sturen van lichtspectrum, CO2, vocht, etc. krijgen we meer inzicht in hoe 

onze gewassen reageren. De invloed van verschillende klimaatinstellingen 

wordt met diverse meetapparatuur gemonitord en geregistreerd. Deze 

ervaring passen we vervolgens toe om de kwaliteit naar een hoger 

plan te krijgen en nog beter aan te sluiten bij de wensen van de klant. 

Beekenkamp heeft diverse Teelttechnisch onderzoekers in dienst en werkt 

samen met klanten, onderzoeksinstellingen en universiteiten. 

“Van de 23 middelen die we voor de behandeling aantroffen was er niet één meer terug te vinden”
(E.Heijs, teeltcoordinator vruchtgroenten)

PRODUCTIE OP MAAT

Het uitgangsmateriaal van onze blad- en vruchtgewassen wordt klantspecifiek 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.

STRIKTE HYGIËNE

Beekenkamp staat voor kwalitatief 

goede en gezonde jonge 

planten. Om risico’s op ziektes te 

minimaliseren hanteren wij een 

strikt hygiëneprotocol. Beekenkamp 

is dan ook één van de weinige 

plantenkwekers in het bezit van een 

GSPP certificaat.


