




Stolze is dé specialist op het gebied van elektro-, water-, belichtingstechniek en 

hogedruknevel voor tuinbouw en utiliteit. Techniek is onze passie. 

Geen installatie is hetzelfde en wij denken graag met u mee om uw wensen 

te vertalen in een deugdelijke en betrouwbare oplossing op maat. 

Van ontwerp tot en met realisatie en toegespitst op uw unieke situatie,

of het nu gaat om een klimaatcomputer of de volledige integratie van diverse 

installaties. De installatie wordt in eigen beheer uitgevoerd. Met hoofdzakelijk eigen 

monteurs en specialistische onderaannemers installeren wij alle onderdelen. 

Onze uitvoerders begeleiden dit traject vanaf de voorbereiding tot aan de oplevering. 

Ook na de installatie staan we 24 uur per dag voor u klaar met een team van ervaren 

servicemonteurs. 



Tevens zijn wij actief op het gebied van utiliteit. Wij 
kunnen onze vier disciplines eventueel afzonderlijk 
leveren, maar onze specialiteit is een volledig 
geïntegreerd totaalproject.
Binnen Stolze zijn de ontwerpafdelingen voor 
elektrotechniek, watertechniek, belichting en 
hogedruknevel heel bewust samengevoegd. 
Wij zijn van mening dat de meest optimale installatie 
ontstaat door een perfecte onderlinge afstemming 
van de verschillende disciplines. 

Duurzaamheid en MVO
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen staan steeds hoger op de agenda van 
de moderne ondernemers en ook bij Stolze. Mede 
gevoed door constante aanscherping van 
overheidsregels en wetgeving op het gebied van 
energie en milieu, wordt ook de tuinbouw 
gedwongen te blijven zoeken naar innovatieve, 
duurzame oplossingen. Stolze draagt in het 
bedenken van deze oplossingen graag haar steentje 
bij. Op basis van de ervaring en kennis, die we in het 
verleden hebben opgedaan, kunnen we op die 
manier een positieve bijdrage leveren aan een 
duurzame toekomst. 

WIE IS STOLZE?
Stolze is al sinds 1969 een gerenommeerde naam in 
de tuinbouw. Met ruim 100 medewerkers is Stolze 
uitgegroeid tot dé specialist voor elektro-, water-, 
belichtingstechniek en hogedruknevel. 
Ons bedrijf is gevestigd in een modern 
kantoorgebouw in Maasdijk, een goed bereikbare 
locatie centraal in het Westland. Daarnaast hebben 
we een vestiging in Aalsmeer, zodat wij ook onze 
klanten in het midden en noorden van Nederland 
snel van dienst kunnen zijn met technische 
oplossingen op maat en bijbehorende 24-uurs 
service. 
In de afgelopen decennia heeft Stolze, zowel 
nationaal als internationaal, veel projecten voor 
tuinbouwbedrijven en andere tuinbouw gerelateerde 
ondernemingen gerealiseerd. 



YOUR IDEA, OUR SOLUTIONS
Een klimaatcomputer of de volledige integratie van diverse installaties.

Wat uw wensen ook zijn; wij denken met u mee en bieden een oplossing op maat.

Bij Stolze is geen enkele installatie standaard, omdat 
wij uit ervaring weten dat elke onderneming uniek is. 
Meestal vereist de teelt specifieke aanpassingen 
aan installaties. Nog belangrijker zijn de specifieke 
wensen van de ondernemer. Hij weet als geen ander 
hoe zijn installaties moeten werken. 

Wij bundelen de wensen van u als klant en de kennis 
van Stolze. Zo ontstaat de meest optimale installatie 
met het juiste productie- en kwaliteitsniveau voor 
uw bedrijf.



ELEKTROTECHNIEK
De elektrotechnische installatie vormt de basis voor 
uw bedrijfsvoering. Een goede elektra aansluiting 
is pure noodzaak om alle installaties op uw bedrijf 
te laten functioneren. Daarnaast kan geen bedrijf 
meer zonder een proces computer en bijbehorende 
schakelpanelen om alle vitale functies en processen 
in het bedrijf te beheren en beheersen.

Stolze levert en realiseert de complete 
elektrotechnische installatie en adviseert u graag 
over de vele mogelijkheden die er zijn.

We leveren systemen op maat en begeleiden het 
project vanaf het ontwerpstadium tot en met de 
oplevering. Uiteraard in nauw overleg met u, 
zodat we samen tot de beste installatie komen. 

De schakelpanelen worden in eigen huis op maat 
ontworpen en gebouwd. Doordat gekozen wordt 
voor centrale panelen kunnen de in- en uitgangen 
van de procescomputer in het paneel worden 
geïntegreerd en kan een groot deel van het 
installatiewerk binnen de eigen werkplaats worden 
uitgevoerd. Hierdoor wordt de montagetijd op locatie 
geminimaliseerd.



PRIVA AUTOMATISERING
Wij zijn Priva Full Service Partner en daarmee 
hoofdleverancier van Priva computersystemen. 
Klimaatregelingen, watermanagement, 
belichtingssturingen en energiemanagement kunnen 
allemaal overzichtelijk in één Priva computer worden 
samengevoegd. Met de technologie van Priva en de 
kennis van Stolze kunt u erop vertrouwen dat de 
integratie van systemen, maar ook het onderhoud 
en eventuele aanpassingen achteraf, probleemloos 
worden uitgevoerd.



BELICHTING
Groeilicht is niet meer weg te denken uit de moderne 
tuinbouw. Niet alleen kwekers van sierteeltgewassen
    en jong plantmateriaal, maar ook kwekerijen voor 
        groente benutten de mogelijkheden om de 
          daglichtperiode kunstmatig aan te vullen of 
               te verlengen. 

Uniformiteit van het licht en de lichtopbrengst zijn 
zeer belangrijk voor een zo hoog mogelijk rendement.
Een optimaal rendement bereikt u met een goed 
doordacht lichtplan.

Assimilatiebelichting
Bij Stolze beschikken we over ruime ervaring met het 
installeren van assimilatiebelichting en worden 
nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd. In nauwe 
samenwerking met diverse gerenommeerde 
leveranciers van armaturen ontwerpen wij de meest 
efficiënte oplossing. 
Stolze vervaardigt de gehele assimilatiebelichtings-
installatie in eigen beheer. In onze werkplaats 
worden de schakelpanelen geassembleerd en de 
strengbekabeling compleet op maat gemaakt. De 
installatie op locatie kan vervolgens een stuk sneller 
worden uitgevoerd.



LED belichting
LED belichting biedt veel voordelen zoals; hogere 
opbrengsten, vroegere bloei, snellere wortelgroei/
kieming en controle hebben over de plantgroei. 
Daarnaast heeft LED een langere levensduur en een 
lager energieverbruik. Stolze is Philips LED Horti 
Partner.  Als geselecteerde dealer van Philips zijn we 
nauw betrokken bij de ontwikkeling van 
LED belichting. Philips ondersteunt haar partners bij 
projecten en veldtesten. Dit gebeurt onder andere 
door de plantfysiologen van Philips die hun kennis 
over lichtrecepten beschikbaar stellen bij de opzet 
en begeleiding van projecten. Ook op het gebied van 
lichtplannen en installatie worden kennis en 
ervaringen gedeeld. Wij kunnen daarom diverse 
oplossingen bieden voor een succesvolle, energie-
zuinige teelt.



WATERTECHNIEK
In de moderne tuinbouw is een nauwkeurige 
waterinstallatie onmisbaar. Ieder gewas vergt een 
andere samenstelling en hoeveelheid water om tot 
een optimale groei te komen. Stolze ontwikkelt, 
ontwerpt en installeert watertechnische installaties 
voor iedere teelt. Het gaat om doordachte installaties 
die zowel bedrijfszeker als kostenbesparend zijn.

Juist gepositioneerde grondleidingen zijn het 
fundament voor een goed werkende installatie. Met 
behulp van graafplannen, getekend met AutoCAD, en 
de modernste laserapparatuur installeren wij al het 
leidingwerk op de juiste plaats en het gewenste 
niveau.

Stolze ontwikkelt, ontwerpt en bouwt in haar eigen 
afdeling unitbouw units op maat. De unit wordt 
voorzien van onze eigen schakelpanelen die plaats 
bieden aan de volledige pompschakeling, 
automatisering en PLC’s. Alle benodigde componenten
zoals schakelpanelen, pompen, filters en kleppen 
plaatsen wij volgens een vooraf ontworpen indeling 
in RVS frames.
Door de gestandaardiseerde opbouw van de units is 
Stolze in staat om een groot deel van het 
installatiewerk in de werkplaats uit te voeren, zodat 
de inbedrijfstelling van de unit op locatie vervolgens 
snel gerealiseerd kan worden.



HOGEDRUKNEVEL (S-FOG)
Hogedruknevel (mistinstallatie) zorgt voor 
verbetering van de luchtvochtigheid en koeling van 
de ruimtetemperatuur. Een temperatuurdaling van 
4 tot 7 graden Celsius is mogelijk. Het S-FOG 
Hogedruk Nevelsysteem is uniek in zijn soort. Het is 
zodanig ontworpen dat handvast voldoende is om 
waterdicht te zijn onder de enorme waterdruk, en 
klanten die dat willen, kunnen het installatiewerk 
in de kas zelf doen. De nozzles zijn voorzien van 
keramische plaatjes. Deze zijn 200x slijtvaster dan 
RVS, waardoor de nevel ook 200x langer zijn fijnheid 
behoudt. Rustig draaiende pompen en terugslag 
reducerende systemen in de hele installatie zorgen 
voor lage onderhoudskosten en minder geluid.

De belangrijkste voordelen van S-FOG op een rij:
• Realisatie van een optimale luchtvochtigheid.
• Verlaging van de ruimtetemperatuur.

• Ontstaan van een uniform klimaat.
• Reductie van energie- en waterkosten.
• Eenvoudige installatie. 
• Behoud van fijn nevelbeeld door keramische 
nozzles.
• Rustig draaiende pompen van hoge kwaliteit. 
• Onderhoudsarm nevelsysteem.
• Minder verlies van CO2.
• Verbetering van de plantactiviteit.
• Verhoging van de productie en kwaliteit 
van de teelt.
• Eenvoudige integratie in uw huidige 
klimaatcomputer of stand-alone 
bediening.
• 24/7 service en 
onderhoud.



UTILITEIT
Stolze heeft, naast de tuinbouw elektrotechniek 
projecten, ook een afdeling voor maatwerk projecten 
voor tuincentra en specialistische oplossingen met           
      affiniteit met de tuinbouw. In binnen- en 
 buitenland passen wij onze expertise toe  
      door middel van eigen gemaakte  
           PLC oplossingen. 

De afdeling Utiliteit is daarnaast betrokken bij 
Research & Development projecten, zoals 
Vertical Farming. Zo heeft Stolze de 
klimaatregeling voor Growtainer ontworpen. 
Growtainer is een volledig op maat ontworpen en 
geïsoleerde container voor het verticaal kweken van 
een breed scala aan land- en tuinbouwproducten in 
alle omgevingen en klimaten. Met een PLC voorzien 
van maatwerk software worden LED belichting, 
IP camera’s, verwarming, koeling, vochthuishouding, 
ventilatie, irrigatie, meststofdosering en 
CO2 dosering bestuurd. Het geheel is bedienbaar via 
computer, tablet of smartphone.



Stolze kan preventieve onderhoudswerkzaamheden 
en inspecties voor uw installaties uitvoeren volgens 
de geldende voorschriften. Van éénmalig onderhoud 
op aanvraag tot een complete onderhoudsovereen-
komst met maatwerk oplossingen voor het totaal 
onderhoud.

Onderhoud van uw elektrische installatie begint met 
het krijgen van inzicht in de gebreken van de 
installatie. Met een elektra inspectie krijgt u hiervan 
een overzicht, zodat u de gebreken kunt herstellen 
voordat er brandgevaar of schade ontstaat. 
Een goed onderhouden elektrische installatie op uw 
bedrijf is essentieel voor verlichting, ventilatie, 
beveiliging, watergift en verwarming. Maar ook voor 
de veiligheid van iedereen op uw bedrijf en het 
gewas is het nodig dat de installatie op orde is. 
Elektra staat namelijk bovenaan de lijst met oorzaken 
van brand op agrarische bedrijven. Meer dan 
50% van deze brandschades heeft een gebrek in de 
elektrische installatie als oorzaak!

INSPECTIES EN ONDERHOUD 
We zullen niet zeggen dat preventief onderhoud een maatregel is om nooit meer

storingen te krijgen. Maar één ding is zeker: achterstallig onderhoud heeft vaak 

verstrekkende gevolgen, met veel ellende en hoge kosten als gevolg. Daar zit geen enkele 

ondernemer op te wachten.

Inspectie
• Silo inspectie
• Inspectie Assimilatiebelichting 
• Inspectie LED-belichting
• Elektra inspectie Schermdoek 
• Elektra inspectie NEN3140 
•	Elektra inspectie NEN1010
• Elektra inspectie PV-installatie 

Preventief onderhoud
•	Hogedruk nevelinstallatie 
•	Nutronic
•	Vialux
•	Compressor- en persluchtinstallatie 



Na het ontwerp van een installatie voeren wij een 
project van start tot oplevering in eigen beheer uit. 
Met hoofdzakelijk eigen mensen en specialistische 
onderaannemers installeren wij alle onderdelen, 
zorgen wij voor een vlekkeloze inbedrijfstelling en 

ONDERSCHEIDEND IN SERVICE

Een storing komt altijd ongelegen en moet zo snel mogelijk worden opgelost.

Stolze staat 24/7 voor u klaar met een team ervaren servicemonteurs.

bieden wij u een heldere oplevering met alle 
benodigde instructies. Vanzelfsprekend staat onze 
serviceafdeling na de oplevering 24 uur per dag en 
zeven dagen per week voor u klaar. 
Bij een storing helpen we u dus snel weer in bedrijf.

Stolze App
Stolze heeft een eigen App. Met deze app kunt u via 
uw smartphone eenvoudig een storing melden en 
blijft u op de hoogte van het laatste Stolze nieuws.  
Bij het melden van een storing heeft u de 
mogelijkheid een aantal foto’s toe te voegen 
om de storing toe te lichten. De storing wordt tijdens 
kantooruren door onze afdeling Service in 
behandeling genomen. 
De StolzeApp is beschikbaar voor Android en iOS.



WAAROM STOLZE?
Met ruime ervaring in binnen- en buitenland is Stolze 
dé specialist op het gebied van elektro-, water-, 
belichtingstechniek en hogedruknevel voor tuinbouw 
en utiliteit. Van ontwerp tot realisatie voeren wij alles 
in eigen beheer uit.

•	Voor elke uitdaging bieden wij een oplossing, 
toegespitst op uw wensen.
•	Wij zijn specialist op het gebied van complexe 
installaties.
•	Wij werken met hoogwaardige materialen en 
installaties, gebouwd voor de toekomst.
•	Wij zijn Priva Full Service Partner.

•	Uw installatie wordt aangelegd en onderhouden 
door één installateur, waardoor u altijd een vast 
aanspreekpunt heeft.
•	Wij werken hoofdzakelijk met eigen monteurs 
en specialistische onderaannemers.
•	Onze ervaren servicemonteurs staan 
24/7 voor u klaar.



www.stolze.nl

T. Stolze Installatietechniek B.V.
Bandijkweg 2, 2676 LJ Maasdijk
Postbus 22, 2676 ZG Maasdijk

T +31(0)174-513779
F +31(0)174-518235
E info@stolze.nl

Stolze Aalsmeer B.V.
Witteweg 55, 1431 GZ Aalsmeer
Postbus 22, 2676 ZG Maasdijk

T +31(0)297-749749
F +31(0)174-518235
E info@stolze.nl


