




Het verhaal van ... 
 

Inmiddels staat de derde generatie Bernhard aan het roer van de Bernhard Group.
Broers Simon en Bram zijn de trotse eigenaren van het bedrijf. 

De familie Bernhard is een echte tuindersfamilie. De opa van Simon en Bram teelde in
Amsterdam groente en bloemen. Toen hun vader in het bedrijf kwam en er in
Amsterdam geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren, verhuisde het gezin in 1972
naar Luttelgeest in de Noordoostpolder. Inmiddels worden er snijrozen, vele soorten
Phalaenopsis, diverse soorten perkgoed en kuipplanten geteeld.

The story

The third generation Bernhard is now managing the Bernhard Group. Brothers Simon
and Bram are the proud owners of the company.

The Bernhard family is a real gardening family. Simon and Bram's grandfather grew
vegetables and flowers in Amsterdam. When their father joined the company and there
were no more possibilities for expansion in Amsterdam, the family moved to Luttelgeest
in the Noordoostpolder in 1972. Cut roses, many types of Phalaenopsis, various types of
bedding plants and container plants are now grown.



Duurzaamheid / Sustainability

Onze kassen worden verwarmd met geothermie. Hiermee is onze kasverwarming 100%
fossielvrij. Er zijn 45.000 zonnepanelen geplaatst, waarvan 5.000 op het waterbassin, goed voor
het grootste deel van ons verbruik. 
De volgende stap is de omschakeling naar ledverlichting. Hierdoor zijn we in 2025 geheel CO2
neutraal. 

Our greenhouses are
heated with geothermal
energy. This makes our
greenhouse heating 100%
fossil-free. 45,000 solar
panels have been installed,
5,000 of which are on the
water basin, accounting for
the majority of our
consumption.
The next step is the switch
to LED lighting. As a result,
we will be completely CO2
neutral by 2025.

 



Kwekerijen / Nursery's

7 ha 
phalaenopsis

6 ha rozen  
roses

12 ha tuinplanten
gardenplants





Lid van Decorum

Bernhard Orchids is lid van telersvereniging Decorum. Wij leveren een breed assortiment aan 1-
en 2-tak orchideeën in 12 centimeter pot. 

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en Decorum staat synoniem met kwaliteit. Daarom
past het merk goed bij ons. 

Member of Decorum

Bernhard Orchids is a member of the Decorum growers' association. We supply a wide range of
1- and 2-branch orchids in 12 centimeter pots.

Quality is our top priority and Decorum is synonymous with quality. That is why the brand is a
good fit for us.

Verkoop / Sales

verkoop@bernhardplanten.nl / +31(0)527-208500 voor vragen over het beschikbare assortiment
onder Decorum / for questions about the available range under Decorum.



www.bernhard.nl


