
JARENLANGE ERVARING MET WERELDWIJDE KASSENBOUW

Samen groeien
naar het optimale 
resultaat

JARENLANG ERVARING MET HET BOUWEN VAN KASSEN OVER DE GEHELE WERELD



In deze brochure nemen wij u mee in de wereld van Luiten Greenhouses en Saarlucon 

Gewächshausbau. Een wereld die altijd in beweging is en volledig in het teken staat van 

ontwikkelingen en innovaties in de tuinbouw. 

Introductie
Samen groeien naar het optimale resultaat

Een succesvol team 
Luiten Greenhouses is ruim 30 jaar geleden gestart en inmiddels een toonaangevend bedrijf op het 
gebied van scherminstallaties en het bouwen van tuincentra. Saarlucon Gewächshausbau is al sinds 2004 
gespecialiseerd in de constructie en installatie van kassen voor de Duitstalige markt. Twee bedrijven die 
met elkaar verweven zijn, nauw samenwerken, maar die ook onafhankelijk opereren. Door de bundeling 
van kennis en ervaring vormen wij samen een van de meest vooruitstrevende bouwers van complete 
kassen binnen de tuinbouw- en tuincentrabranche, waar ook ter wereld. 

Ontwikkelingen in de wereld 
Door de toenemende welvaart in verschillende werelddelen wordt de vraag naar sierteeltproducten 
steeds groter én door de groeiende wereldbevolking neemt ook de vraag naar voedsel extreem 
toe. Ontwikkelingen die onze koers bepalen en waar wij onze denk- en werkwijze voortdurend op 
afstemmen. 

Internationale opdrachtgevers 
Niet alleen kwekers uit alle delen van de wereld weten ons te vinden, ook investeerders en 
adviesbureaus zijn vaak onze partners in de ontwikkeling van hoogwaardige tuinbouwprojecten. 
Projecten die wij begeleiden van begin tot eind, waarbij intensief wordt samengewerkt met de 
opdrachtgever. 

30 jaar kennis en ervaring
Met veel succes realiseren wij samen al ruim 30 jaar hightech kassen, scherminstallaties en tuincentra in 
binnen- en buitenland, veelal in samenwerking met andere toonaangevende specialisten uit de sector. 
Gedurende deze periode hebben wij enorm veel kennis opgedaan, die wij hebben gebruikt om onze 
producten en processen steeds verder te ontwikkelen. En dat doen wij nog steeds. Elke dag weer. 

Innoveren en samenwerken, gecombineerd met onze praktische en flexibele aanpak van projecten, blijft 
de basis voor de toekomst van Luiten Greenhouses en Saarlucon Gewächshausbau. 
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Welkom in de wondere wereld van 
Luiten Greenhouses en Saarlucon 
Gewächshausbau.

Nico Luiten - C.E.O. Luiten Greenhouses 

Richard Luiten - C.F.O. Luiten Greenhouses

Michel Saarloos - C.E.O Saarlucon Gewächshausbau

3luiten-greenhouses.com - saarlucon.comtuinbouwinstallaties - onderhoud - renovatie



De wereld
als ons werkgebied

Wereldwijde ervaring 
Door de jaren heen hebben wij veel ervaring opgedaan met lokale klimaatomstandigheden, wet- en 
regelgeving en culturen in alle delen van de wereld. Deze ervaring stelt ons in staat om maatwerk 
te leveren op elke locatie. Voor ieder project leveren wij een kasconstructie die bestand is tegen 
de lokale weersinvloeden en die voldoet aan de aldaar geldende wet- en regelgeving. Wereldwijd 
maatwerk. 

Samenwerking met specialisten 
Er komt veel kijken bij de realisatie van een kas. Wij weten precies hoe wij een kas op maat moeten 
bouwen, waar ook ter wereld. Voor zaken waar wij minder goed in zijn hebben wij hoogwaardige 
specialisten in ons netwerk. Dat kan betrekking hebben op onderwerpen zoals als financiering en 
subsidies, maar ook voor teeltadvies en begeleiding koppelen wij onze klanten aan toonaangevende 
tuinbouwadviseurs met wereldwijde ervaring, zodat de continuïteit van elk project gewaarborgd 
wordt. Wij laten niets aan het toeval over. 

Uitvoering op locatie 
Onze uitvoerders zijn pure specialisten en gewend om de wereld af te reizen. Ze zorgen ervoor dat 
elk project, waar ook ter wereld, tot in de puntjes wordt uitgewerkt, zodat u 100% tevreden bent. 
Daar zijn ze trots op. Dat doen ze niet alleen. Ze worden gesteund door ons team van internationale 
werkvoorbereiders en technici op het hoofdkantoor, maar ook door gespecialiseerde bedrijven waar 
wij nauw mee samenwerken. Veelal wordt de uitvoering van de projecten gerealiseerd in combinatie 
met lokale werkkrachten, maar wij houden altijd de regie. 

Het werkgebied van Luiten Greenhouses en Saarlucon Gewächshausbau strekt zich uit 

over alle werelddelen, behalve Antarctica. Met onze opgedane kennis en ervaring zouden 

wij daar gerust een kas kunnen bouwen, maar wij zijn gewoonweg nog geen ondernemer 

tegengekomen die daar een tuinbouwproject wil opstarten. Daarbij vragen wij ons af of 

zoiets maatschappelijk wenselijk is. 
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Productiekassen
geschikt voor elk land

Kassen op maat 
Alhoewel de bekende Venlokas het meest wordt toegepast, hebben wij ook een breedkapkas en 
cabriokas in ons assortiment. Elke kas kan als turnkey project worden opgeleverd. In onze gesprekken 
met u behandelen we de voordelen en nadelen van elk kastype, specifiek op uw situatie afgestemd. 
Op deze manier bent u zeker van de juiste keuze. 

Luiten Greenhouses en Saarlucon Gewächshausbau zijn wereldwijd actief in het bouwen van 

moderne productiekassen voor de tuinbouw. Wij begrijpen wat een kweker wil, hebben 

voldoende expertise en kennis om een kas op maat te maken en wij zorgen ervoor dat elk 

project tot in detail, compleet wordt opgeleverd. Daarom zijn wij samen al meer dan 30 jaar 

toonaangevend in onze sector. 

Breedkapkas:
 Kapbreedtes in elke gewenste breedte.
 Standaard beluchtingssystemen tot 50% van het grondoppervlak.
 Dubbel doorgaande beluchtingssystemen.

Venlokas:
 Kapmaten van 3.20, 4.00, 4.27 en 4.80 meter. 
  Standaard overspanningen van 6.40, 8.00, 9.60, 12.00, 12.80 meter  

tot 20.00 meter.
 Standaard beluchtingssystemen tot 45% van het grondoppervlak.

Cabriokas:
 Kapmaten tot 4.80 meter. 
 Standaard overspanningen van 6.40, 8.00, 9.60, 12.80 meter tot 24.00 meter.
  Twee kaphelften die gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar kunnen openen  

en sluiten. 
  Optioneel: een cabriokap met de mogelijkheid van een zogenaamde 

‘onderbeluchting’. Zo kunt u ook bij regen uw cabriokasdek geopend houden.
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Turnkey projecten (totaalpakket) van Luiten Greenhouses en Saarlucon Gewächshausbau 

worden compleet opgeleverd, inclusief alle benodigde installaties en teeltsystemen. Zelfs 

aan de kleinste details wordt gedacht, zoals gereedschap voor uw de medewerkers om 

producten te verwerken en te oogsten. U kunt direct aan de slag met uw teelt.

Technisch en organisatorisch zijn wij in staat om overal een kassenproject op maat te realiseren, maar 
kennis van de teelt en de potentiële afzetmarkt bepaalt of een kasproject haalbaar en economisch 
aantrekkelijk is. 

Financiële risico’s mijden
Op basis van een eerste inventarisatie kunnen wij een haalbaarheidsonderzoek aanbieden, die wij 
door een externe gespecialiseerde partner laten uitvoeren, waarin het rendement van het beoogde 
project duidelijk in kaart wordt gebracht. Alles wordt onder de loep genomen, productieschema’s, 
verkoopperspectieven, vaste en variabele kosten, investeringen en projectgebonden details. Op basis 
van de resultaten kan een weldoordachte keuze gemaakt worden, waarbij het soms verstandiger is om 
een project niet te realiseren. Wij maken het inzichtelijk. 

Teeltkennis is cruciaal 
De geavanceerde tuinbouwtechnieken van Luiten Greenhouses en Saarlucon Gewächshausbau 
komen het best tot hun recht als ze op deskundige wijze worden toegepast. Kennis van de teelt is een 
belangrijke sleutel tot het succes van een kwekerij. Kennis betreffende teelt en het onderhoud daarvan, 
wordt overgedragen door onze professionele partners. Op deze wijze bent u altijd als eerste op de 
hoogte van de allerlaatste teeltontwikkelingen, specifiek gericht op uw teelt. 

Een goede start 
Het maakt voor ons geen verschil of u groenten- of sierteeltproducten wil gaan kweken. De experts 
van Luiten Greenhouses en Saarlucon Gewächshausbau zijn van alle markten thuis en voor specifieke 
kennis koppelen wij u aan ons netwerk van specialisten. Wij zorgen ervoor dat u bij de start van uw 
teelt al een voorsprong heeft. 

Turnkey projecten
die economisch renderen
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Afgestemd op retail 
Als basis voor onze tuincentra en verkoopkassen worden standaard 
kasconstructies gebruikt, maar in de uitvoering wijken deze 
constructies sterk af van onze traditionele kassen. Het verschil zit 
vooral in de versteviging van de basisconstructie en de specifieke 
wand- en dakafwerking. Maar ook onze installaties, zoals scherming 
en verwarming worden afgestemd op de eisen die een openbare 
verkoopruimte hieraan stelt. 

Verschillende kassen
Het type kas hangt af van de locatie, de gewenste uitstraling en de 
wijze waarop de ruimte gebruikt gaat worden. Samen nemen we al 
uw wensen uitvoerig door, zodat u zeker bent van een juiste keuze. 

Overkappingen met uitstraling 
Vanwege onze ruime ervaring met retail-projecten, worden wij ook 
veelvuldig gevraagd om bestaande ruimten te overkappen met een 
stalen constructie. Zo hebben wij al menig tuincentrum, atrium, 
winkelpand of verkoopkas overkapt, waardoor een aantrekkelijke 
verkoopruimte is ontstaan. Fijn om in te werken, prettig om te 
bezoeken. 

Service en onderhoud
Ons team van experts staat altijd klaar, mocht er onverhoopt een 
storing optreden of als er tussentijds onderhoud gepleegd moet 
worden. 

Tuincentra 
en verkoopkassen met uitstraling

Wij staan in de tuinbouwsector vooral bekend om onze internationale turnkey kasprojecten 

en scherminstallaties. In de wereld van retail zijn juist onze tuincentra en verkoopkassen een 

fenomeen. Niet alleen omdat wij goed zijn in het bouwen van kassen, maar ook omdat wij 

verstand hebben van inrichting en logistieke processen. Al ruim 30 jaar. 
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Tuinbouwkennis als basis 
Door onze decennialange tuinbouwervaring en de intensieve samenwerking met wetenschappers, 
plantenfysiologen, onderzoekers en commerciële telers, kunnen wij u op deskundige wijze 
ondersteunen bij de realisatie van de optimale productielocatie voor uw medicinale cannabis. 

Maatwerk voor cannabisteelt 
Wij hebben richtlijnen opgesteld voor de ontwikkeling en bouw van complete cannabiskwekerijen.  
Op basis hiervan kunnen we samen vaststellen wat de beste kas voor u en uw teelt is. Op deze wijze 
levert de kas een optimaal resultaat, zowel teelt technisch als economisch.

Wereldwijd stijgt niet alleen de vraag naar voedsel en sierteeltproducten, maar ook de vraag 

naar legale medicinale cannabis neemt enorm toe. Wij hebben veel ervaring opgedaan met 

het ontwerpen en bouwen van geheel geïntegreerde productiekassen, speciaal voor de teelt 

van medicinale cannabis. 

Elementen die deel uitmaken 
van een optimale inrichting van 
een productiekas voor cannabis: 

 scherming
 verwarming
 klimaat
 automatisering
 ledverlichting
 irrigaties

 bevruchting
 CO2

  hydrologische groeisystemen 
en groeibanken

 logistiek

Kassen
speciaal voor medicinale cannabis
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De specialist
Luiten Greenhouses en Saarlucon 
Gewächshausbau hebben al in een vroeg 
stadium ingespeeld op de bouw van kwekerijen 
voor legale medicinale cannabis. Daardoor 
hebben wij ons weten te ontwikkelen tot dé 
bouwer van cannabiskwekerijen, wereldwijd, 
maar alleen in de landen waar de wet het 
toelaat.Met onze kennis en ervaring bent u 
verzekerd van een maximale productie en een 
optimale kwaliteit. 
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kassenbouw – tuincentra – verkoopkassen – cannabiskwekerijen - scherming – installaties - onderhoud – renovatie

Scherminstallaties
voor een optimaal klimaat

Luiten Greenhouses en Saarlucon Gewächshausbau zijn ook gespecialiseerd in 

scherminstallaties, als geïntegreerd onderdeel van welke kas dan ook, in binnen- en 

buitenland. Daarbij maakt het niet uit of het onze kas betreft, of de kas van een andere 

leverancier. Door onze expertise en ervaring zijn wij in staat om iedereen een passende 

schermoplossing te bieden.

Een optimaal kasklimaat 
De precisie waarmee onze schermsystemen worden geïnstalleerd én de keuze van het juiste doek, 
bepalen samen de optimale groeiomgeving voor uw teelt. Door bundeling van uw teeltkennis en onze 
kennis van kassen en installaties, bent u verzekerd van het beste klimaat. 

Efficiënt onderhoud 
Onze schermsystemen zijn nagenoeg onderhoudsvrij, maar in sommige gevallen raden wij toch 
periodiek onderhoud aan, zodat het systeem optimaal blijft functioneren. In overleg wordt hiervoor een 
schema opgesteld, dat wij voor u bijhouden. U hoeft er verder geen aandacht meer aan te besteden.

Renovaties die renderen
Wij renoveren elke scherminstallatie, ook als deze niet door ons is geleverd. Althans, wij bekijken eerst 
of de kosten in verhouding staan tot de opbrengsten en of het resultaat een beter klimaat oplevert. 
Blijkt het een optie om de installatie te renoveren, dan zetten wij ons deskundige team in om ervoor  
te zorgen dat u weer optimaal gebruik kunt maken van uw scherminstallatie. 
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Diverse installaties
1 horizontale scherminstallaties;
2 verduistering en lichtreductie schermen;
3 rolgevels en dekrolscherm;
4 twingevels;
5 buitenscherminstallaties;
6 nokafdichting.
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Verwarmingsinstallaties
duurzaam en efficiënt

Gelijkmatige verdeling van de warmte en een minimaal energieverbruik zijn de uitgangspunten 

voor alle verwarmingsinstallaties van Luiten Greenhouses en Saarlucon. Elke installatie maakt 

een geïntegreerd onderdeel uit van de kas en alle andere kasinstallaties, waardoor  

het systeem optimaal functioneert en maximaal bespaart.

Aandacht voor het milieu 
Wij zijn ons ervan bewust dat het gebruik van fossiele brandstoffen  
een wissel trekt op onze samenleving. In de ontwikkeling en uitwerking 
van onze installaties, zien wij er op toe dat het gebruik van grondstoffen 
tot een minimum wordt beperkt en we onderzoeken eventueel 
of alternatieve energiebronnen mogelijk zijn. Dat vinden wij onze 
verantwoordelijkheid. 

Alternatieve energiebronnen
In bepaalde landen worden al geothermische systemen toegepast, 
die gebruikmaken van warmte (en koude) die van nature al in de 
aardbodem aanwezig is. Daarnaast worden steeds vaker zonnepanelen 
op kasdaken gemonteerd. Deze panelen wekken elektriciteit op en met 
deze elektriciteit kunnen warmtepompen en andere warmtebronnen 
aangestuurd worden. Luiten Greenhouses en Saarlucon adviseert de 
juiste energiebron, op basis van economische haalbaarheid en een 
maximaal rendement. 

Isolatie 
Om energie te besparen isoleren wij de ketels en leidingen in het 
ketelhuis én maken gebruik van warme en koude isolatietanks. Op 
verzoek zelfs in de kleuren die men wenst. Bij Luiten Greenhouses en 
Saarlucon is alles mogelijk. 

Maximaal rendement 
Voor welk systeem of energiebron er ook wordt gekozen, het 
uitgangspunt is altijd een optimale groeiomgeving voor een maximaal 
rendement. Wij kunnen dat bieden op basis van onze jarenlange 
ervaring en diepgaande kennis van de glastuinbouw.
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Luiten Greenhouses en Saarlucon Gewächshausbau leveren samen complete turnkey 

projecten op, nationaal én internationaal. Door onze kennis en ervaring zijn wij telkens in 

staat om elke installatie naadloos te integreren in onze kas, resulterend in een optimale 

werking van elk systeem.

Technische installaties
die naadloos aansluiten

Klimaat- en watertechniek
Een juist klimaat is cruciaal voor de kwaliteit en de continuïteit 
van de teelt. U bepaalt de uitgangspunten, wij adviseren de juiste 
klimaatinstallatie. Wij zoeken naar duurzame oplossingen om 
energiekosten te reduceren en het milieu te sparen. 

Voor een passend watergeefsysteem rekenen onze specialisten precies 
voor u uit hoeveel water u kunt besparen en op welk wijze meststoffen 
via het systeem verwerkt kunnen worden. U bepaalt hoe het systeem 
er uiteindelijk uit gaat zien, op basis van uw teeltkennis. 

Alle installaties worden gestuurd door een klimaatcomputer, die door 
uw teelt technische input een optimaal klimaat realiseert en handhaaft. 

Intern transport
De routing door een bedrijf is een van de belangrijkste uitgangspunten, 
bepalend voor de realisatie van elk kasproject. Op basis van onze 
kennis en ervaring vertalen wij logistieke wensen in een optimaal 
functionerend transportsysteem, dat aansluit op uw bedrijfsvoering. 

Aanvullende installaties 
Naast de gangbare systemen en installaties is er vaak ook behoefte 
aan aanvullende installaties, bijvoorbeeld voor veiligheid en hygiëne. 
Wij zorgen voor een perfecte integratie, waarbij de installaties veelal 
worden geleverd door derden. 

Wij werken alleen samen met leveranciers van technische installaties 
die, net als wij, continue innoveren en aansluiting weten te vinden op 
de vragen vanuit de markt. Zo versterken wij elkaar, dag in dag uit. 
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Wij beschikken over een vast team van vakkundige monteurs, die de service en het 

onderhoud verrichten voor onze opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Doordat onze 

monteurs vanaf het begin betrokken worden bij de realisatie van elk project, weten zij 

precies hoe uw kassen en installaties in elkaar steken. Handig, want bij Luiten Greenhouses 

en Saarlucon Gewächshausbau is nu eenmaal geen enkel project hetzelfde. 

Nazorg en renovatie 
voor al onze projecten

Service en onderhoud
Ons serviceteam staat graag tot uw beschikking. U kunt ons zeven 
dagen per week bereiken bij calamiteiten, zoals een eventuele 
storing aan uw installatie. Ditzelfde team staat ook voor u klaar als 
u onderhoud aan de kas of installaties nodig heeft. Deze mannen 
hebben een enorme kennis van tuinbouwtechniek in de breedste zin 
van het woord. 

Verschillende renovatiedoelen
Wij renoveren kassen, tuincentra en scherminstallaties, óók kassen 
en installaties die niet door ons geleverd zijn. Een kleine of grote 
renovatie? Bij tuincentra wordt een renovatie veelal uitgevoerd om  
de uitstraling te verbeteren en het binnenklimaat voor de bezoeker te 
optimaliseren. Bij productiekassen gaat het meestal om economische 
redenen (energiebesparing) en verbetering van het teeltklimaat, 
resulterend in een hogere opbrengst. Wij berekenen vrijblijvend 
voor u of een renovatie economisch haalbaar is, zonder verdere 
verplichtingen. 
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Wij zijn succesvol omdat ons eigen team uit deskundige en enthousiaste medewerkers 

bestaat, die een passie hebben voor de tuinbouw en vaak al jaren bij ons in dienst zijn. Hun 

kennis, ervaring en instelling vormen samen de basis voor de succesvolle realisatie van elk 

project. Aanvullend maken wij gebruik van externe specialisten, die ook aan onze normen 

voldoen en net zo gedreven zijn als wij. 

Een team 
dat er volledig voor gaat

Verschillende disciplines onder één dak 
Wij hebben alle kerndiensten in huis om een kasproject of scherminstallatie volledig uit te voeren: R&D, 
ontwerp, calculatie, projectontwikkeling, productie, magazijn en service. Natuurlijk werken wij ook 
samen met andere specialisten, maar onze kassen en scherminstallaties zijn geheel ontwikkeld op basis 
van onze eigen kwaliteitsnormen. Iedere medewerker heeft een gerichte expertise en een duidelijke 
taakomschrijving, maar als onderdeel van het team ondersteunen we elkaar waar mogelijk. Gezamenlijk 
maken we van elk project een succes. 

Kennis als basis voor vooruitgang
Eigenlijk is de praktijk onze beste leerschool maar we hechten ook veel waarde aan de theoretische 
ontwikkeling van onze medewerkers. Nieuwe collega’s zijn veelal hoogopgeleid en leren de kneepjes van 
het vak bij ons in huis. Onze huidige collega’s zijn verplicht om opleidingen en cursussen te volgen, zodat 
ze op alle vlakken voorop blijven lopen én om veilig te werken op uw project. Luiten Greenhouses 
en Saarlucon zijn VCA** gecertificeerd én onze operationeel medewerkers hebben allen hun VCA-
certificaat. 

Positiviteit en flexibiliteit 
Naast een flinke dosis kennis en ervaring, beschikken onze medewerkers ook over een positieve en 
flexibele werkhouding. Dat is hard nodig omdat wij wereldwijd opereren en we daardoor altijd weer 
uitdagingen op ons af zien komen. Hoe goed we ieder project ook regelen en organiseren, je kunt nooit 
alles uitsluiten. Daar zijn we op voorbereid en onze mensen lossen dan ook vrijwel alles op. Het zijn 
échte professionals. 
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The Specialists in Horticultural Systems

Soms bundelen wij onze specifieke kennis. Zo zijn er door de jaren heen verschillende 

bedrijven door ons gestart, die allen gefocust zijn op één dienst of product. Dat maakt dat 

wij gegarandeerd zijn van loyale en vakgerichte partners, die deel uitmaken van onze eigen 

organisatie. 

Onze gespecialiseerde bedrijven 
Samen groeien naar het optimale resultaat

Bodako 
Utiliteitsbouw 
Bodako is een expert op het gebied van nieuwbouw en renovatie 
van bedrijfshallen. Samen met dit bedrijf integreren we bedrijfshallen 
in onze tuinbouwprojecten. Ook Bodako is VCA** gecertificeerd. 
www.bodako.com

HBS Design
Specialisten in tuinbouwsystemen
HBS Designs is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van 
tuincentra en productiekassen in Engeland en Nieuw-Zeeland. Wij 
ondersteunen deze experts met onze kennis en maken gebruik van 
hun ervaring in deze gebieden. www.hbsdesigns.co.uk

Rimini
Machine- en hoogwerkerverhuur
Voor onze bouwploegen maken wij gebruik van de meest 
geavanceerde bouwmachines, die bij Rimini in eigen beheer
ontwikkeld worden. Wij werken alleen met betrouwbare machines, 
die de veiligheid van onze medewerkers garanderen.
www.riminiverhuur.nl

CannaTechnics
Specialist in het bouwen van medicinale cannabiskassen
Met CannaTechnics haalt u een deskundige totaalleverancier in huis. 
Door onze 30 jaar ervaring met de scherming en kassenbouw weten 
wij onze expertise met betrekking tot productiekassen voor de 
medicinale cannabis, goed te benutten. www.cannatechnics.com
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HagdornMarjoland

Projecten 
over de hele wereld
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   Decker KJ Growers

Baumschule Petersen Ammerlaan Sosef

Projecten 
over de hele wereld
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Luiten Greenhouses 
Saarlucon Gewächshausbau

Kijckerweg 95/95A

2678 AC De Lier  

Nederland 
+31(0)174 - 62 44 86

info@luiten-greenhouses.com

luiten-greenhouses.com

info@saarlucon.com

saarlucon.com

JARENLANG ERVARING MET HET BOUWEN VAN KASSEN OVER DE GEHELE WERELD


