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profiel luiten kwekerij

Groot assortiment mediterrane planten
In de jaren 1960/1970 begon Luiten Kwekerij met de
teelt van kamerplanten met als hoofdteelt de yucca.
In de laatste 25 jaar heeft het bedrijf zich gespecialiseerd
in het importeren van een breed assortiment exclusieve
mediterrane planten; van kleine terrasplanten tot grote
olijfbomen en palmen.

Als innovatieve en trendsettende groothandel vertegenwoordigt Luiten
Kwekerij een vooraanstaande positie in de markt en zijn de producten van
het bedrijf terug te vinden in bouwmarkten, supermarkten en de betere
tuincentra door heel Europa.

Mediterraan assortiment
Het brede mediterrane assortiment importeert Luiten voornamelijk uit
Zuid-Europese landen als Italië, Griekenland en Spanje. Door de vele jaren
ervaring heeft Luiten Kwekerij een selecte groep leveranciers aan zich
weten te binden en is ze altijd verzekerd van een constante hoge kwaliteit.
Door deze nauwe band die Luiten Kwekerij heeft opgebouwd is het bedrijf
voor zijn leveranciers een serieuze partij.

Palm- en olijfbomen
Luiten Kwekerij bevindt zich in Bleiswijk tegenover de bloemenveiling.
Voor de kwekerij staan twee torenhoge palmen die als fantastische blikvangers dienen en die tevens aangeven dat Luiten Kwekerij elke maat palmboom in overleg kan leveren. In de 2 hectare grote kas staat een breed
assortiment palmen en olijfbomen. Voordat deze planten uitgeleverd
worden, staan ze eerst een periode in de kwekerij, zodat ze kunnen acclimatiseren.
Aan dit assortiment worden in het seizoen vele soorten bloeiende mediterrane planten toegevoegd, zoals Strelitzia, Bougainvillea, Oleander,
Camelia en de populaire Callistemon. De komende periode is de Camelia
en het assortiment Citrus, met als hoofdsoorten ‘Lemon’, ‘Kumquat’ en
‘Calamondin’ erg actueel. Deze zijn in verschillende potmaten en groottes
leverbaar. De Citrus-soorten zijn uitgekozen omdat deze hebben bewezen
dat ze het zowel binnen als buiten fantastisch doen.
Naast de kwekerij ligt nog eens 5.000 m2 buitenterrein waar Luiten
Kwekerij grote olijfbomen, vijgenbomen en winterharde palmen heeft
staan. Het buitenterrein dient als een mooie showroom. Alle producten die
hier staan zijn door de inkopers van Luiten zelf geselecteerd.
U bent van harte welkom en wij ontvangen u graag voor een bezoekje aan
onze kwekerij.
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