Grown with care

Passie voor

Chiel & Sjors Hazeu

HAZEU ORCHIDS is een innovatieve en gecertificeerde Phalaenopsiskwekerij. Bij ons wordt elke orchidee met passie en vakmanschap
grootgebracht. Wij beschikken over zeven hectare moderne kassen, waaruit
wij wekelijks 100.000 planten van hoogwaardige kwaliteit leveren. Hiermee
behoren wij tot de grootste orchideeënkwekers van Nederland.
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orchideeën
Hazeu Orchids levert aan exporteurs en retailers in heel Europa. Wij
spelen in op de vraag naar grote volumes Phalaenopsissen en wij zijn in
staat om de orchideeën voor een bijzonder scherpe prijs aan te bieden.
Elke order wordt volledig op maat samengesteld.
Ons familiebedrijf is ruim een eeuw geleden opgericht in Pijnacker.
Over de jaren heen hebben we een veelzijdige teeltervaring opgebouwd
die uitstekend van pas kwam toen we ons in 2000 specialiseerden in de
Phalaenopsis. Hazeu Orchids is een no-nonsense bedrijf waar kwaliteit,
efficiëntie en persoonlijke service centraal staan.

‘Elke order
wordt volledig
op maat
samengesteld’

Chiel & Sjors Hazeu

3

Innovatief teeltproces
Hazeu Orchids investeert permanent in moderne
kassen en stroomlijning van het productieproces.
Zo is een deel van onze kassen voorzien van een
unieke dubbele teeltlaag. Ook hechten wij veel

waarde aan kwaliteitsbevordering. Met onze
innovatieve aanpak zijn we in staat om wekelijks
grote volumes Phalaenopsissen te leveren en flexibel
in te spelen op wensen uit de markt.

Kwekerij van jonge
planten en kantoor Schimmelpenninck
van der Oyeweg 108,
Delfgauw
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Op deze locatie kweken
we de jonge planten op.

Hoofdkantoor - Schimmelpenninck
van der Oyeweg 93, Delfgauw

ÉÉN TEAM, DRIE LOCATIES
Met een hecht team van professionele en
gepassioneerde medewerkers werken we vanuit
drie locaties in het Oostland.

In onze hoofdvestiging in Delfgauw
telen wij Phalaenopsissen. Hier
bevindt zich ook de financiële
administratie, de afdeling P&O en
de directie.

Kwekerij en kantoor Meloenstraat 7, Pijnacker
Diverse kassen voor de
teelt van de Phalaenopsis.
Hier is eveneens onze
afdeling verkoop
gevestigd.

5

Opkweek
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Onze planten zijn afkomstig van gerenommeerde
veredelaars en vermeerderaars als Bremkens, Florcultura, Anthura en Microflor. De jonge Phalaenopsissen
komen bij ons binnen in een plug en worden met een
geavanceerde oppotmachine in een pot geplant.

Na verloop van tijd zetten we de Phalaenopsissen
wijder om de planten meer ruimte te geven om zich
ontwikkelen. Met behulp van een machine wordt er
een kraag om de pot gezet om de bladeren omhoog te
laten groeien.

De opkweek duurt 27 weken en vindt plaats in een
lichte kas met een constante temperatuur van 29°C en
een luchtvochtigheid van 75 procent.

TESTEN EN VERNIEUWEN
Bij Hazeu Orchids zijn we altijd bezig met het testen
en vernieuwen van ons assortiment. Hiertoe werken
wij nauw samen met onze vaste veredelaars en vermeerderaars.

Screen
systems
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Koeling
De volgende stap in het kweekproces is
het koelen van de Phalaenopsissen en het
blootstellen van de planten aan een hoger
lichtniveau. Tijdens deze fase van de teelt
wordt de groei van de takken gestimuleerd.
Het koelproces vindt plaats in een kas met
een constante temperatuur van 18°C en een
heldere verlichting. Doordat de planten op
tafels staan, zijn ze eenvoudig van ene naar
andere afdeling te vervoeren.
In de zes weken dat de Phalaenopsis zich
in de koeling bevindt groeit de tak 1 à 2
centimeter. Bij Hazeu Orchids ontwikkelen wij
Phalaenopsissen met 1, 2 en 3 takken.

‘Gecontroleerde
koeling voor
de beste kwaliteit’

growing
ideas
greenhouse consultancy
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www.dlvge.eu

specialist in flexwerk,
werving en selectie, payroll en P&O!
Dailyflex Personeelsdiensten
0174287273  info@dailyflex.nl  www.dailyflex.nl

ALLROUND
BENCHING

SYSTEMS

KG Systems heeft bewezen sterk te zijn in kweektafels, kweektafelsystemen en interne transportsystemen.
Of het nu gaat om compleet geautomatiseerde projecten, semiautomatische of handmatige systemen. Alle systemen,

ALLROUND
van
klein tot groot, kunnen rekenen op een persoonlijke benadering en sterk advies. Met alle kennisALLROUND
onder één dak wordt

allesGREENHOUSE
in eigen beheer ontworpen, geproduceerd en geïnstalleerd. KG Greenhouses is een bedrijf met een
geheel eigen positie
BENCHING
in deTECHNOLOGY
markt. Wat ons onderscheidt is de breedte van ons leveringspakket en de nauwe samenwerking tussen de verschillende
afdelingen zoals afbraak van kassen, bouw van kassen, verwarming, installatietechniek en kweektafelsystemen. Alle
onderdelen kunnen los van elkaar worden geleverd maar uiteraard ook compleet turn-key, inclusief alle technische installaties.
In meer dan dertig landen zijn mooie projecten gerealiseerd.

SYSTEMS

ALLROUND

GREENHOUSE
TECHNOLOGY

Namens KG Systems en KG Greenhouses bedanken wij Hazeu Orchids voor de fijne samenwerking en het vertrouwen
dat zij hebben in onze systemen. Wij hopen deze samenwerking nog jaren te kunnen voortzetten.

KG Systems en KG Greenhouses · Leeuwenhoekweg 58 · 2661 DD Bergschenhoek · Tel. + 31 10 521 26 44
E-Mail info@kgsystems.nl · kgsystems.nl
info@keesgreeve.nl · keesgreeve.nl

kgsystems.nl · Leeuwenhoekweg 58 - 2661 DD Bergschenhoek · keesgreeve.nl

kgsystems.nl · Leeuwenhoekweg 58 - 2661 DD Bergschenhoek · keesgreeve.nl
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Afkweek
Voor de afkeek verplaatsen we de Phalaenopsissen
naar een kas met een constante temperatuur van
21°C. Indien de buitentemperatuur te warm is, kan
deze kas ook gekoeld worden.
Tijdens de afkweek kan de tak qua lengte uitgroeien. Om de takken te ondersteunen plaatsen wij er
bamboestokken bij. Door de lage temperatuur is de
Phalaenopsis in staat om meer bloemen te maken en
blijft de kwaliteit van de plant optimaal.
AFLEVERKLAAR MAKEN
Wanneer de planten zijn uitgegroeid, worden ze op
maat gesorteerd en - nog steeds in de kas - klaargezet
voor de verkoop. Pas wanneer een order binnenkomt
brengen wij de planten naar de verwerkingsruimte en
maken wij de bestelling afleverklaar. De Phalaenopsis
wordt in een hoes gedaan en de orchideeën worden
op kleur bij elkaar gezet.

MOOI & STEVIG

dat zijn de producten van Van Nifterik. Sinds 1969. We zijn productspecialist. Bamboe
speelt de hoofdrol. Met oog voor mens en milieu laten we ons leiden door de wens van de
klant. Wereldwijd!
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CATEGORIEËN:

SPLITBAMBOE STOKKEN

TONKIN STOKKEN

BAMBOE BOGEN

BAMBOE REKKEN

BAMBOE VORMEN

CLIPS & GRIPPERS

METALEN VORMEN

BAMBOE LABELS

CONCEPTEN

De leverancier voor professionele land- en tuinbouw artikelen

DE LEVERANCIER VOOR PROFESSIONELE LAND- EN TUINBOUW ARTIKELEN

Bestebreurtje B.V.
Begonialaan 3 · 6851 TE Huissen · Nederland
Tel: +31 (0)26 325 91 09

 leveringspakket met meer dan 10.000 verschillende artikelen
 streven naar
langdurige relaties• leveringspakket
met onzemet
afnemers
door
Bestebreurtje B.V.
meer dan 10.000
Begonialaan
3
topproducten
te
leveren
verschillende artikelen
6851 TE Huissen

Fax: +31 (0)26 325 00 53

Nederland
 optimale service
Tel: +31 (0)26 325 91 09

office@bestebreurtje.nl · www.bestebreurtje.nl

 concurrerende prijzen

Fax: +31 (0)26 325 00 53
office@bestebreurtje.nl
www.bestebreurtje.nl

• streven naar langdurige relaties met onze
afnemers door topproducten te leveren
• optimale service
• concurrerende prijzen
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Verkoop
Bij Hazeu Orchids spelen wij in op
de wensen van onze klanten. Wij
zijn in staat om op regelmatige basis
zeer grote volumes Phalaenopsissen
te leveren. De orchideeën komen
standaard in een mix van 4 tot 6
kleuren en zijn bij aflevering direct
klaar voor de verkoop. Daarnaast
is het mogelijk om te kiezen voor
extra’s, als een keramieken pot of een
verpakking naar wens.
Ons salesteam: Paul Verstegen en Hans Augustinus

‘Goed luisteren naar onze klanten
is bepalend voor het succes’
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Transport

or a perfect plant.
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n
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Hand
Walbecker Str. 119
47608 Geldern-Walbeck
Germany

+49 (0)2831 - 13 34 30
info@bremkens-orchids.de
www.bremkens-orchids.de

Gültig bis 31.12.2010

Hazeu Orchids verzorgt transport van de
Phalaenopsissen met een vrachtwagen
voorzien van klimaatregeling. U kunt er
ook voor kiezen om uw order met eigen
vervoer op te halen.
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Certificering en
duurzaamheid
‘Een duurzaam
productieproces hoort
gewoon bij deze tijd’

Bij Hazeu Orchids hechten wij veel waarde aan
een duurzaam productieproces en goede werkomstandigheden voor onze medewerkers. Wij
beschikken over de onderstaande certificeringen.
Hier wordt binnenkort het certificaat MPS Product Proof aan toegevoegd.
• MPS GAP – aantoonbare veiligheid en
hygiëne, duurzaamheid en traceerbaarheid
• ETI – bevordering van de
arbeidsomstandigheden voor medewerkers
• Lid Sedex – audits en publicatie van ethische
data in de leveringsketen
• MPS Socially Qualified – eisen ten aanzien
van veiligheid, arbeidsomstandigheden en
arbeidsvoorwaarden

Gültig bis 31.12.2010

Leading European phalaenopsis breeder
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Lichtelarestraat 87

9080 Lochristi

Belgium

+32 9 326 82 80

info@microflor.be

http://microflor.be/en/catalogue/phalaenopsis

Offering
unlimited
possibilities

Gültig bis 31.12.2010

Unlimited
in varieties
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Schimmelpenninck van der Oyeweg 93
2645 CC Delfgauw
T +31 (0)15 257 42 40
F +31 (0)15 361 20 11
info@hazeuorchids.nl

• Concept: JS Media Tools A/S • 63697 • www.jsnederland.nl

www.hazeuorchids.nl

