


Diensten

Verzeker u van kwaliteit en zorg voor schoon water. 
Meting, onderzoek en behandeling van de kwaliteit 
van water voor glastuinbouw.

Test de gezondheid van water

Een optimale gewasontwikkeling is 
sterk afhankelijk van water. Gezond en 
zuurstofrijk water zorgt voor minder 
kans op aantasting van uw gewas. Het 
is dus belangrijk om te weten in welke 
hoeveelheid bacteriën en schimmels 
aanwezig zijn. Houweling Horticulture 
neemt watermonsters op verschillende 
plaatsen in het watersysteem en laten 
deze testen in het laboratorium.

Bacteriën en schimmels

De resultaten van de eerste meting (de 
zogenaamde nulmeting) geven inzicht 
in de aanwezigheid van en concentratie 
aan bacteriën en schimmels. Ook 
wordt duidelijk op welke plekken 
mogelijke vervuiling optreedt. Houweling 
Horticulture adviseert u vervolgens 
over de behandeling die nodig is om de 
kwaliteit van het water te verbeteren.

Succesvol behandelen

Gemiddeld drie maanden na het 
starten van de behandeling wordt uw 
water opnieuw getest. Aan de hand 
van de resultaten wordt zichtbaar 
we hoe succesvol de behandeling is 
en wat de te nemen vervolgstappen 
zijn. Een goede kwaliteit van 
het water bevordert een 
gezonde ontwikkeling 
en groei van uw 
gewas. Houweling 
Horticulture 
adviseert u 
dan ook om 
twee keer per 
jaar een test 
uit te voeren.



Biociden

Onze producten beschermen wat van 
waarde is, beperken risico’s en zorgen voor 

een veilige omgeving.

Biociden zorgen ervoor dat schadelijke of ongewenste 
organismen onschadelijk worden gemaakt. In ons 

assortiment hebben we drie biociden met hun eigen 
toepassing: Intra Hydropure, Intra Multides GA en Syn-Formaline. 

Intra Hydropure verwijdert organische en microbiologische 
vervuiling (biofilm) tot aan de laatste druppelaar. 

 Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Scherm- en krijtmiddelen

Houweling heeft een aantal duurzame 
schermiddelen in het pakket ter bescherming  
van te veel instraling en temperatuur in de kas.

Scherm- en krijtmiddelen zijn onmisbaar in de tuinbouw. Veel 
gewassen kunnen niet goed tegen te hoge temperaturen of tegen 
teveel instraling van de zon. Onze schermmiddelen reflecteren 
het licht en verbeteren daarmee het klimaat in de kas. In ons 
assortiment hebben we vier schermmiddelen met ieder hun eigen 
toepassing: La Blanche, Witvast, La Blanche Liquide en Spuitkrijt.



Glasreinigers

De beste glasreinigers haalt u bij Houweling Horticulture.

Vermiculite is een natuurlijk inert, onbrandbaar 
erts met vele toepassingen. Het erts wordt verhit 
waardoor een zeer licht, onbrandbaar en inert 
materiaal ontstaat. 

Speciaal voor de potgrond kunnen we vermiculite 
leveren met RHP-keurmerk. Het RHP-keurmerk 
garandeert dat het product voldoet aan de 
vastgestelde kwaliteitseisen voor gebruik in 
substraten. Vermiculite wordt veel gebruikt in 
de agrarische sector en bouw. Verder zijn er nog 
diverse toepassingen in chemie, transport & 
logistiek en de afvalverwerkende industrie.

Vermiculite

Een inert, onbrandbaar erts met vele toepassingen.

Goed gereinigd, schoon glas of folie laat meer licht 
toe in de kas. Dit licht is van groot belang voor de 
groei van een gewas. Het is daarom van belang het 
glas of folie van de kas regelmatig te reinigen.
Onze glasreinigers verwijderen aanslag zoals stof 
en roet van de binnen- en buitenzijde van uw kas. 
In ons assortiment hebben we drie glasreinigers 
met ieder hun eigen toepassing: Flusol-Forte, 
Topcleaner en Eco-Forte.  



Demi water

Houweling Horticulture is leverancier  
van demiwater in tal van sectoren. 

Vitaliteitsproducten

Houweling levert natuurlijke oplossingen die vanuit 
de vraag van kwekers zijn ontstaan. Houweling 
levert producten met daadwerkelijke toevoegde 
waarde voor uw teelt.

In leidingwater zitten doorgaans kleine hoeveelheden 
zouten. Gedemineraliseerd water, ook wel demiwater 
genoemd, is technisch zuiver water, waarbij alle zouten 
zijn verwijderd. Hierdoor is het water geschikt voor talloze 
toepassingen waarbij het gebruik van deze kwaliteit water 
belangrijk is. Denk aan gebruik in de chemische industrie 
en de levensmiddelenindustrie. Gedemineraliseerd water 
kan bijvoorbeeld gebruikt worden als spoelwater, ketelwater, 
koelwater, testwater en accuwater.

We ontwikkelen en produceren natuurlijke oplossingen voor 
kwekers: effectieve middelen op basis van organische voeding, 
plantextracten en micro-organismen. Houweling Horticulture is 
de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijke leverancier 
met hoogwaardige producten. Maar ook tot een betrouwbaar 
adviseur voor talloze kwekers. Met als gezamenlijk doel: een 
prachtig (teelt) resultaat. 
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Houweling Horticulture is sinds 1925 
onderdeel van het familiebedrijf Houweling 
Group. Houweling Horticulture bestaat uit 
een groep van bedrijven en vestigingen in 
zowel Nederland als buitenland onder 
de namen Houweling Horticulture 
BV, Deruned BV, Houweling 
Americas en Houweling Romania 
SRL. Deze bedrijven leveren, 
samen met haar partners en 
dealers, wereldwijd een breed 
assortiment aan producten 
en diensten ter bescherming 
en ter stimulering van de plant. 
Bij al deze oplossingen staat 
duurzaamheid centraal.

Sinds 1925

In 30+ landen


