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Rood en blauw licht, voor een optimale plantengroei
De unieke, energiezuinige LED-verlichting in de Leaf Carrier bundelt het voor de plantenteelt essentiële rode en 
blauwe licht. Doordat het licht al bij de bron wordt gemengd, ontvangt ieder plantje op de planttray exact het juiste 
kleurenspectrum, met een optimale en egale groei als resultaat. Omdat geen afstand voor lichtmenging inge-
calculeerd hoeft te worden, kunnen alle plantjes zeer dicht tegen de LED’s worden geplaatst, zonder risico op 
verbranding.

Hoge lichtuniformiteit, stabiel groeiproces
Een juiste plaatsing van de LED’s en een uitgekiende opbouw van de lichtdoorlatende planttrays zorgen voor een 
egaal lichtbeeld. Zowel in het midden als aan de rand van de planttrays, waarmee u verzekerd bent van een gelijk-
matige opkomst én stabiele groei van uw plantjes. Door de hoge lichtuniformiteit kan de afstand tussen de plantjes 
en de bovenliggende plaat bovendien kleiner zijn dan bij traditionele systemen. Hierdoor kan de planttray in zijn 
geheel worden benut.

Minimale hitteontwikkeling

De LED-verlichting in de Leaf Carrier geeft nauwelijks warmte af. En doordat de plantjes op een geavanceerde 
kunststof planttray worden geplaatst, worden hitteontwikkeling onder het plantoppervlak én verdamping (verlies 
van water) voorkomen. Opwarming en/of uitdroging van de plantenwortels is met de Leaf Carrier dan ook niet aan 
de orde.
De minimale hoeveelheid warmte die toch vrijkomt, wordt op een unieke en zeer efficiënte, natuurlijke wijze afge-
voerd naar de zijkant van de Leaf Carrier, waardoor een uniform en optimaal klimaat op de planttrays ontstaat. Een 
egale en stabiele plantengroei over het volledige kweekoppervlak is het resultaat, zonder dat aanvullende koeling 
nodig is.

Warmtebeeld traditionele LED verlichting Warmtebeeld Bever Innovations Leaf Carrier

Deze mobiele, flexibele en plug-and-play kweekkar 
garandeert niet alleen een maximale opbrengst én 

kweekoppervlak per vierkante meter, maar ook een mi-
nimaal energieverbruik per plant.

De unieke, energiezuinige LED-verlichting in de Leaf 
Carrier bundelt het – voor de plantenteelt essentiële 
– rode en blauwe licht. Doordat het licht al bij de bron 
wordt gemengd, ontvangt ieder plantje op de planttray 

exact het juiste kleurenspectrum. In combinatie met een 
optimale warmtespreiding draagt de Leaf Carrier zorg 
voor een egale opkomst en groei van uw plantjes, zowel 
in het midden als aan de rand van iedere planttray.

De Leaf Carrier kan worden ingezet voor diverse toepas-
singen, zoals vermeerdering en weefselkweek evenals 
voedselkweek.

MAXIMAAL KWEEKOPPERVLAK  
PER M2 VLOEROPPERVLAK

De Leaf Carrier onderscheidt zich door een minimale laag-
dikte (9 mm) en maximale draagkracht van de planttrays. 

Doordat de LED’s zijn geïntegreerd in de trays waarop de plant-
jes staan, ontstaat een maximaal kweekoppervlak per vierkante 
meter kweekcel. Per kar van 2,27 meter hoogte kunnen tot wel 
15 planttrays eenvoudig gemonteerd worden, waardoor u – op 
slechts 1 m² vloeroppervlak – maar liefst 14 m² kweekoppervlak 
tot uw beschikking heeft!

Traditionele LED verlichting Bever Innovations Leaf Carrier

MEER CONTROLE OVER UW PLANTENTEELT MET DE LEAF CARRIER 

Red and blue light, for optimum plant growth
The unique, energy-efficient LED lighting in the Leaf Carrier combines the red and blue light essential for plant 
cultivation. Due to the fact that the light is being mixed at source, each seedling in the plant tray is given exactly the 
right colour spectrum, resulting in optimum, uniform growth. As no distance needs to be factored in for light mixing, 
all the seedlings can be positioned very close to the LEDs, without the risk of burning them.

Exceedingly uniform light, stable growth process
Correct placement of the LEDs and a clever structure to the translucent plant trays ensure uniform lighting. Both 
in the middle and at the edge of the plant trays, meaning you can rest assured that your seedlings will emerge 
uniformly and their growth will be stable. What’s more, the high degree of light uniformity means that the distance 
between the seedlings and the plate above can be smaller than is the case with traditional systems. Enabling you 
to use the plant tray in its entirety.

Minimum heat generation
The LED lighting in the Leaf Carrier scarcely generates any heat. And placing the seedlings on an advanced plastic 
plant tray prevents heat generation under the plant surface and evaporation (water loss). Meaning that there is no 
possibility of plants being heated and/or drying out with the Leaf Carrier.

The minimal amount of heat that is generated is drawn away to the side of the Leaf Carrier in a unique, extremely 
efficient, natural way, resulting in an optimum, uniform climate on the plant trays. The upshot of this is uniform, 
stable plant growth over the entire cultivation surface, without any additional cooling being required.

Heat generation traditional LED lighting Heat generation Bever Innovations Leaf Carrier

This mobile, flexible, plug-and-play cultivation trolley 
guarantees not only maximum yield and cultivation 

surface per square metre, but also minimal energy con-
sumption per plant.

The unique, energy-efficient LED lighting in the Leaf 
Carrier combines the red and blue light essential for 
plant cultivation. Due to the fact that the light is being 
mixed at the source, each seedling in the plant tray is 

given exactly the right colour spectrum. In combination 
with optimum heat distribution, the Leaf Carrier ensures 
that your plants emerge and grow uniformly, both in the 
middle and at the edge of each plant tray.

The Leaf Carrier can be used for a variety of applica-
tions, such as propagation and tissue culture as well as 
food cultivation.

MAXIMUM CULTIVATION SURFACE  
PER M2 FLOOR SPACE

Key feature of the Leaf Carrier is the thickness of its layers 
(9 mm) whilst maximizing the load-bearing capacity of the 

plant trays. Integrating the LEDs into the trays that contain 
the seedlings has resulted in maximum cultivation surface per 
square metre of cultivation chamber. Each trolley (2.27 metres 
in height) can easily hold up to 15 plant trays, giving you no less 
than 14 m2 of cultivation surface in just 1 m2  floor space!

Traditional LED lighting Bever Innovations Leaf Carrier

MORE CONTROL OVER YOUR PLANT CULTIVATION WITH THE LEAF CARRIER
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Met de mobiele, flexibele, plug-and-play Leaf Carrier 
zijn grote investeringen vooraf niet aan de orde. Een 

ruimte met een stroomvoorziening is alles dat u nodig 
hebt! Start eenvoudig met één 15-laagse Leaf Carrier 
en u hebt direct 14 m² kweekoppervlak tot uw beschik-
king! Voeg Leaf Carriers toe zodra uw business groeit. 

Verplaats uw Leaf Carriers flexibel naar iedere gewens-
te plek in de ruimte en zet ze tegen elkaar voor maximale 
lichtefficiency. Er zijn diverse modellen beschikbaar, die 
variëren in hoogte en aantal lagen per Leaf Carrier. Zo is 
er altijd een passend model beschikbaar voor uw ruimte 
en kweek.

GEÏNTEGREERD DESIGN

De Leaf Carrier onderscheidt zich door een minimalistisch, functioneel, robuust en hygiënisch design. Alle ka-
bels, voedingen en intelligentie zijn netjes weggewerkt in het frame van de kweekkar. Hierdoor worden bescha-

digingen aan de kar tot een minimum beperkt. Bovendien kan vuil zich niet ophopen. Zowel de planttrays als het 
frame zijn eenvoudig te reinigen. Dat maakt de Leaf Carrier uitstekend geschikt voor toepassing in klimaatcellen en 
vitro-omgevingen.

SCHAALBAAR EN FLEXIBEL

With the mobile, flexible, plug-and-play Leaf Carrier 
no major upfront investments are required. All you 

need is a room with power supply! Simply start with a 
single 15-layer Leaf Carrier and straight away you’ll have 
yourself 14 m² of cultivation surface! Add Leaf Carriers 
as as your business grows. Leaf Carriers give you opti-

mum flexibility, as they can be moved anywhere in the 
room and can be put next to each other for maximum 
light efficiency. Various models are available, varying 
in height and number of layers per Leaf Carrier. There 
is  always a suitable model available for your cultivation 
needs.

INTEGRATED DESIGN

Key feature of the Leaf Carrier is its minimalistic, functional, robust and hygienic design. All cables, power supply 
units and intelligence have been incorporated into the frame of the cultivation trolley. Thus keeping damage to 

the trolley to a minimum, and preventing dirt from accumulating. Both the plant trays and the frame are easy to 
clean. Making the Leaf Carrier extremely well suited to being used in climate chambers and in vitro environments.

SCALABLE AND FLEXIBLE
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ONZE PRODUCTEN
LEAF CARRIER
Deze innovatieve, flexibele en plug-and-play kweekkar com-
bineert de beste groeiomstandigheden voor uw plantjes met 
een optimaal kweekoppervlak én zeer energiezuinige LED-
verlichting. Krijg meer controle over uw plantenteelt en kies 
voor een maximale opbrengst per m², tegen een minimaal 
energieverbruik per plant!

LITTLE LEAF
Alle voordelen van de Leaf Carrier zijn nu ook beschikbaar in 
een compact en handzaam 3 lagen kweeksysteem. Met zijn 
kleine afmeting is de Little Leaf de ideale laboratoriumopstel-
ling, die het testen van het kweeksysteem voor uw gewas een-
voudig en toegankelijk maakt.

SMART TECHNOLOGY

De Leaf Carrier wordt standaard uitgerust met de 
Bever Innovations Smart Technology, waarmee ge-

bruikers de planttrays eenvoudig en separaat kunnen 
beheren en beheersen. Middels een app op de smartp-
hone of tablet kan niet alleen het licht op de trays een-
voudig worden aan- en uitgeschakeld, maar kunnen ook 

in- en uitschakeltijden worden (voor)geprogrammeerd 
en lichtsterktes (μmol) worden aangepast. Volledig con-
form de (cyclus)behoeften van uw plantjes. Een optimaal 
groeiklimaat tegen een minimaal energieverbruik is het 
duurzame resultaat.

Kiest u voor de Leaf Carrier, dan kiest u voor:

• Plug-and-play installatie van de kweekkar én app.
• Zelforganiserend draadloos netwerk; separate 

configuraties zijn niet nodig.
• De lichtintensiteit (μmol) kan eenvoudig (per planttray) 

worden aangepast aan de groeicyclus van uw plantjes.
• Verspreid stroomverbruik over de dag dankzij flexibele 

dag-nachtschakelingen per kar en per planttray. 
(optioneel)

• Schakel ongebruikte planttrays eenvoudig uit.
• Eenvoudige integratie met uw backofficesysteem voor 

optimale controle en proces- en data-inzicht. (optioneel)

DISCOVER OUR PRODUCTS

LEAF CARRIER
This innovative, flexible, plug-and-play cultivation trolley com-
bines the best growing conditions for your seedlings with an 
optimum cultivation surface and extremely energy-efficient 
LED lighting. Get more control over your plant cultivation and 
choose maximum yield per m², at minimal energy consump-
tion per plant!

LITTLE LEAF
All the benefits of the Leaf Carrier are now also available in a 
compact, handy 3-layer cultivation system. The Little Leaf’s 
diminutive stature makes it the ideal lab set-up, making testing 
the cultivation system for your plants simple and accessible.

SMART TECHNOLOGY

The Leaf Carrier sheds new light on your plant cultiva-
tion. The Leaf Carrier comes with Bever Innovations 

Smart Technology as standard, enabling users to man-
age and control the light easily. An app on your smart-
phone or tablet not only makes it easy to switch the light 

on the trays on and off but also enables on and off times 
to be (pre-)programmed and light intensities (μmol) to 
be adjusted. Entirely in line with your seedlings’ (cycle) 
needs. An optimum growth climate at minimal energy 
consumption is the sustainable result.

Choosing the Leaf Carrier means choosing:

• Plug-and-play installation of the cultivation trolley and app.
• Self-organizing wireless network; separate configurations 

not required.
• The light intensity (μmol) is easy to adjust (for each plant 

tray) to the growing cycle of your seedlings.
• Spread energy consumption over the day thanks to the 

flexible day/night switches for each trolley and for each 
plant tray. (optional)

• Simply switch off unused plant trays.
• Easy integration with your back office system for optimum 

control and insight into processes and data. (optional) 
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John Bijl, directeur Vitroplus
“De egale lichtspreiding zorgt voor een gelijkmatigere groei, 

verkort de kweekcyclus met 15% en verlaagt daarmee het 
energieverbruik per plant.”

CASE STUDY  

Maximaal kweekoppervlak
“LED-armaturen zijn van grote waarde voor de plantenkweek, maar hebben ook een aantal nadelen”, vertelt Bijl. 
“Om te borgen dat alle stekjes dezelfde hoeveelheid licht ontvangen, is bijvoorbeeld een flinke afstand tussen de ar-
maturen en planttrays vereist. Met de Leaf Carrier is dit niet aan de orde.” Johan Katerberg, Business Development 
Manager bij Bever Innovations Horticulture, vult hem aan: “De Leaf Carrier onderscheidt zich door een minimale 
laagdikte (9 mm) en maximale draagkracht van de planttrays. Doordat de LED’s zijn geïntegreerd in de trays waarop 
de plantjes staan, ontstaat een maximaal kweekoppervlak per vierkante meter kweekcel. Per kar van 2,27 meter 
hoogte kunnen tot wel 15 planttrays eenvoudig gemonteerd worden. En doordat het rode en blauw licht al bij de bron 
gemengd wordt, kunnen alle plantjes zeer dicht tegen de LED’s worden geplaatst. Zonder risico op verbranding.” 
Bijl: “Dankzij de Leaf Carrier hebben we tweemaal zoveel kweekoppervlak tot onze beschikking. Een ander voordeel 
is dat de LED’s in de karren nauwelijks warmte afgeven. De minimale hoeveelheid die tóch vrijkomt, bevindt zich aan 
de zijkant van de Leaf Carriers en wordt efficiënt en direct afgevoerd. De warmte komt dus niet bij de plantjes zelf, 
waardoor zij niet uitdrogen.”

Efficiënte logistiek
Door te kiezen voor mobiele kweekkarren in plaats van 
vaste stellingen, worden ook logistieke voordelen behaald. 
“In onze productieomgeving kunnen we onze kweekpro-
ducten voortaan direct in de stellingen plaatsen en naar 
de opkweekcel vervoeren. Hierdoor hoeft in de opkweekcel 
niet meer gewerkt te worden”, vertelt Bijl. “En ook het ver-
plaatsen van de stekjes naar de verwerkings-/oogstruimte 
gaat nu veel sneller en efficiënter. Dankzij de kweekkarren 
kunnen we bovendien eenvoudig opstellingen wijzigen, wan-
neer het kweekproces en/of de kweekhoeveelheden hierom 
vragen.”

Custom-made oplossing
Vitro Plus is niet alleen ambassadeur van de Leaf Carrier, 
maar heeft ook aan de basis gestaan van de ontwikkeling 
ervan. Bijl: “Ik was al enige tijd op zoek naar een oplossing 
om mijn kweekoppervlak te vergroten en processen effici-
enter in te richten. Daarvoor zocht ik naar een mobiele LED-
oplossing, maar bij de meeste LED-producenten kreeg ik 
nul op het rekest. Zij waren van mening dat door het werken 

“Voor de kweek van onze varens hanteren wij de 
plantenweefselkweek, waarbij de plantjes onder 
steriele condities en op een laboratoriumschaal worden 
vermeerderd”, vertelt Bijl. “Tot tien jaar geleden 
werden alle stekjes gekweekt onder TL-verlichting. 
Met de introductie van LED-verlichting echter hebben 
we een kwaliteitsstap in het kweekproces kunnen 
maken. LED-verlichting beschikt namelijk niet alleen 
over de juiste lichthoeveelheid en lichteigenschappen, 
maar produceert ook minder warmte. Binnen het 
kleurenspectrum gebruiken we alleen de kleuren die 
voor de plantengroei relevant zijn (rood en blauw), 

met een aanzienlijke energiebesparing én stevigere 
en grotere stekjes als resultaat. Bovendien hebben we 
dankzij LED een nieuw proces aan onze plantenkweek 
kunnen toevoegen, namelijk het zaaien van varensporen. 
Eenzelfde soort methodiek als weefselkweek, maar met 
een iets andere technologie. Voor de kweek van onze 
sporenvarens hebben we een compleet nieuwe faciliteit 
aan ons gebouw toegevoegd, die volledig is uitgerust 
met Leaf Carriers. In deze mobiele kweekkarren zijn de 
LED’s slim in de planttrays geïntegreerd, waardoor onze 
productie opnieuw een boost heeft gekregen.”

Op haar locatie in Burgh-Haamstede kweekt Vitro Plus al sinds 1990 een uitgebreid assortiment varens. Per 
jaar worden circa 30 miljoen stekjes opgekweekt in 200 verschillende soorten, die geëxporteerd worden aan 
eindkwekers over de hele wereld. “Hierbij verzorgen we het complete proces”, vertelt Sales Director John Bijl. 
“Van het ontrafelen van de genetische achtergrond (breeding) en verzamelen van varensoorten tot en met de 
plantenkweek, marketing en verkoop.” Om een stabiel groeiproces, een maximaal kweekoppervlak per vier-
kante meter kweekcel én een efficiënte logistiek te borgen, maakt Vitro Plus sinds enkele jaren gebruik van de 
Leaf Carrier kweekkarren van Bever Innovations, divisie Horticulture. 

Maximum cultivation area 
“LED lights are of great value for plant cultivation, but also hold a number of disadvantages”, says Bijl. “A fair 
distance between the lights and the plant trays is required in order to ensure that all cuttings receive the same 
amount of light. This does not apply with the Leaf Carrier. Johan Katerberg, Business Development Manager at 
Bever Innovations, Horticulture Division, adds: “The Leaf Carrier distinguishes itself by minimising the thickness of 
its layers (9 mm) whilst maximising the load-bearing capacity of the plant trays. Integrating the LEDs into the trays 
that contain the seedlings has resulted in maximum cultivation surface per square metre of cultivation chamber. 
Up to 15 plant trays can be easily fitted into each cart measuring 2.27 metres in height. And because the red and 
blue light are already mixed at the source, all plants can be placed very close to the LEDs without running the risk 
of burning”. Bijl says  “With the Leaf Carrier we have twice as much cultivation surface available to us. A further 
advantage is that the LEDs in the trolley barely give off heat. The minimal amount of heat that does escape comes 
from the side and is efficiently and immediately removed. The heat does not reach the actual plants, meaning that 
they do not dry out”.

John Bijl, directeur Vitroplus
“The uniform light output ensures a stable growth process and shortens the 

growing cycle with 15% and lowers energy use per plant.”

CASE STUDY  

Efficient logistics
A number of logistical benefits are achieved by selecting 
mobile cultivation trolleys rather than fixed installations. 
“We are now able to place our cultivation products directly 
in the racking and transport them to the growth cells in our 
production environment. This means that no work needs to 
take place in the growth cell”, says Bijl. “In addition, moving 
the cuttings to the processing/harvesting area is now much 
quicker and more efficient. Thanks to the cultivation trolleys 
we can also easily switch configurations as required by the 
cultivation process and/or quantities”.

Custom-made solution
Vitro Plus is not only a  Leaf Carrier ambassador, but has 
also been at the foundation of its development. Bijl says “I 
had been searching for some time for a solution that would 
enlarge my cultivation surface and configure the processes 
more efficiently. To do so, I looked for a mobile LED solution, 
but I got nowhere with the majority of LED manufacturers. 
They believed that working with plant trays would result in 
undesirable loss of light. To some extent, they were correct, 

“We use plant tissue culture, in which the plants are 
propagated under sterile conditions and on a laboratory 
scale, to cultivate our ferns”, says Bijl. “Up until a decade 
ago, all cuttings were grown under fluorescent lighting, 
but with the introduction of LED lighting, we’ve been able 
to take a qualitative step forward in the cultivation pro-
cess. This is because LED lighting not only has the right 
quantity of light and lighting properties - it also produc-
es less heat. We only use those colours of the spectrum 
that are relevant for plant growth, namely red and blue. 
This results in significant energy savings together with 

firmer and larger cuttings. In addition, LED has allowed 
us to add a new process when it comes to producing 
plants, involving sowing fern spores. This makes use of 
the same methodology as tissue culture, but with slight-
ly different technology. To cultivate our spore ferns, we 
added a totally new facility to our building, which has 
been fully equipped with Leaf Carriers. The LEDs have 
been smartly integrated into the plant trays within these 
mobile cultivation trolleys, which has given our produc-
tion a renewed boost”.

Vitro Plus has been growing a wide range of ferns at its location in Burgh-Haamstede, the Netherlands, since 
1990. Every year, approximately 30 million cuttings from 200 different species are grown and subsequently 

exported to end growers all across the world. “This allows us to manage the process as a whole”, says John Bijl, 
Sales Director. “The process ranges from unravelling the genetic background (production) and collecting fern 
species to plant production, marketing and sales”. Vitro Plus has been using the Leaf Carrier cultivation trolleys 
by Bever Innovations, Horticulture division, for several years to help guarantee a stabilised growing process, a 
maximum cultivation area per square metre of growth cell, along with efficient logistics.

LED’S CONNECT THE FUTURETHE FUTUREbeverinnovations.com 98



GRENSVERLEGGENDE INNOVATIE VAN HOLLANDSE BODEM

Bever Innovations Horticulture is innovator binnen 
de LED-verlichtingsindustrie met de beste kwaliteit 

Nederlandse LED-verlichtingsoplossingen. Dit resul-
teert in grensverleggende innovaties in de Horticulture 
markt, zonder afbreuk te doen aan onze sociale waar-

den (MVO). Ons team weet steeds het uiterste uit de 
LED-technologie te halen. Continu verleggen we onze 
grenzen door ingrijpende prestatieverbeteringen, die 
resulteren in een betere concurrentiepositie en meer 
toegevoegde waarde voor onze eindklanten.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
De productie en assemblage van onze LED-producten vindt plaatst bij twee verschillende sociale werkplaatsen in 
Zeeland: Orionis in Vlissingen en Dethon in Terneuzen. Naast de 70 werknemers te Zierikzee, zijn er bij de werkbe-
drijven in totaal bijna 200 mensen dagelijks aan het werk om de LED-producten te vervaardigen. Vanaf het ontwerp 
en de inkoop tot en met het begeleiden van de productie wordt alles in eigen hand gehouden. Een optimale, geborgde 
kwaliteit is het resultaat.

KLANTGERICHT
Onze focus ligt op situaties waarin de klant centraal staat. Geen project is gelijk dus waarom zou onze aanpak dan 
altijd hetzelfde zijn? Samen zoeken we naar de beste LED-lichtoplossingen voor uw specifieke ruimte en kweek, met 
een focus op duurzaamheid en efficiëntie.

NO-NONSENSE
Bever Innovations Horticulture is een no-nonsense, Nederlandse onderneming, en al meer dan 20 jaar een ver-
trouwde naam in de LED-verlichtingsindustrie. Bever Innovations fabriceert sinds haar oprichting in 1996 intelligen-
te outdoor LED-oplossingen, volledig gericht op de benzine-retailmarkt (tankstations) en levert haar producten in 
meer dan 70 landen wereldwijd. Naast de toepassing binnen de benzine-retailmarkt zijn onze LED-producten zeer 
geschikt voor toepassing in andere industrieën. Zowel indoor als outdoor.

met planttrays ongewenst lichtverlies zou optreden. Op zich hebben zij hier gelijk in, echter wordt het minieme licht-
verlies ruimschoots gecompenseerd door de voordelen van deze oplossing. Bever Innovations was de enige LED-
producent die de mogelijkheden met mij wilde onderzoeken. Op basis van mijn eisen ten aanzien van lichtspectrum, 
lichtsterkte en homogeniteit hebben zij de juiste LED’s geselecteerd en een custom-made oplossing uitgewerkt. In 
2014 hebben we de eerste planttray getest en twee maanden later al heb ik de eerste vijftig Leaf Carriers besteld.” 

Inmiddels heeft Vitro Plus 150 kweekkarren in gebruik. 
De komende maanden zal dit aantal nog toenemen, als 
alle bestaande stellingen worden vervangen. “De af-
gelopen jaren hebben diverse bedrijven interesse ge-
toond in de Leaf Carrier en ons kweekproces”, vertelt 
Bijl. “Zij waren nieuwsgierig of naast varens ook andere 
producten gekweekt konden worden. Een challenge die 
ik met beide handen heb aangegrepen. Voor een aantal 
veredelingsbedrijven in de zaadteelt heb ik succesvol 
kleine groenteplantjes opgekweekt. Ook heb ik onder-
zocht of met het systeem eindproducten opgekweekt 
konden worden. En ook dat bleek goed mogelijk, met 
dezelfde karren, dezelfde platen en hetzelfde lichtspec-
trum. Alleen de lichtsterkte moest iets naar boven wor-
den bijgesteld. Inmiddels heb ik vijftig soorten groen-
teplanten opgekweekt met dit systeem. Van munt en 

basilicum t/m sla.” Wereldwijd is er grote belangstelling 
voor het kweken van voedsel in gebouwen, weet hij. “De 
Leaf Carrier kan hier een voorname rol in spelen. Om 
de markt hiermee vertrouwd te maken, heb ik recent 
een nieuwe BV opgericht, waarin we nauw met Bever 
Innovations samenwerken. Own Greens biedt een to-
taalconcept voor de retailmarkt, waarbij naar wens een 
Litte Leaf kweekkar en alle plantjes, voedingsmiddelen 
en specs worden geleverd. In juni wordt dit concept ge-
presenteerd op de GreenTech in Amsterdam, inclusief 
een stuk automatisering van de kweekkarren. Zodat de 
producten nog eenvoudiger in en uit de karren gepakt 
kunnen worden. Voor de komende 5 tot 10 jaar zien we 
de grootste mogelijkheden in de vertical farming van 
groenten en kruiden.”

GROUNDBREAKING DUTCH INNOVATION

Bever Innovations  is an innovator within the LED light-
ing industry with the best-quality Dutch LED lighting 

solutions. This results in groundbreaking innovations in 
the Horticulture market, without detracting from our so-
cial values (CSR). Our team consistently manages to get 

the very best out of the LED technology. We are contin-
uously pushing back our boundaries by means of major 
improvements in our performance, giving us a better 
competitive position and increased added value for our 
end customers.

but the minimum amount of light loss is easily regained by the benefits of this solution. Bever Innovations was the 
only LED manufacturer that wanted to investigate the options available. They selected the right LEDs based on my 
requirements with regard to the light spectrum, light intensity and uniformity and worked out a customised solution. 
We tested the first plant tray in 2014 and two months later, I ordered the first fifty Leaf Carriers”. 

SOCIALLY INVOLVED
The production and assembly of our LED products takes place at two different sheltered workshops in the Dutch 
province of Zeeland: Orionis in Vlissingen and Dethon in Terneuzen. In addition to our 70 employees in Zierikzee, a 
total of nigh on 200 people are engaged in producing our LED products at the workshops each day. From design and 
procurement to supervising production—everything is done in-house. The result is optimum, guaranteed quality.

CUSTOMER-ORIENTED
Our focus is on situations in which the customer is centre stage. No two projects are the same, so why would our 
approach always be the same? Together we look for the best LED lighting solutions for your specific space and plant 
type, focusing on sustainability and efficiency.

NO-NONSENSE
Bever Innovations is a trusted partner in the LED lighting industry for over 20 years now. Since its inception in 1996, 
Bever Innovations has been manufacturing intelligent outdoor LED solutions, fully geared towards the fuel retail 
market (fuel stations), supplying its products to in excess of 70 countries worldwide. In addition to their uses within 
the fuel retail market, our LED products are extremely well suited to being used in other industries. Both indoors 
and outdoors.

Vitro Plus now has 150 cultivation trolleys in operation. 
This number will increase over the next few months 

as all existing installations are replaced. “Several com-
panies have taken an interest in the Leaf Carrier and our 
cultivation process over the last few years” says Bijl. 
“They were curious to see whether other products could 
be cultivated besides ferns, and I took up this challenge. 
I have successfully grown small vegetable plants for a 
number of seed production companies. I also carried out 
research into whether the system could be used to culti-
vate end products, with promising results after the same 
trolleys and light spectrum were used. The only differ-
ence was that the light intensity had to be increased. I 
have now cultivated fifty types of vegetable plants using 

this system, from mint and basil all the way to lettuce”. 
He is aware that there is a major interest in cultivating 
food in buildings on a global level. “The Leaf Carrier can 
play a significant role here. I recently founded a new 
company to increase market familiarity, and we work 
closely with Bever Innovations. Own Greens offers an 
all-in-one solution for the retail market, in which a Little 
Leaf cultivator and all plants, nutrients and specs can 
be supplied as required. This concept will be presented 
at the GreenTech in Amsterdam in June including auto-
mation of the cultivation with the trolleys. This allows 
the products to be more easily moved into and out of the 
trolley. In the next 5 to 10 years, we foresee many oppor-
tunities in vertical farming of vegetables and herbs”.
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