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Sappig zoete 

Brabantse 
aardbeien 

Het familiebedrijf begon ooit (begin 
jaren 60) als gemengd bedrijf met 
varkens en tuinbouw. In de volle grond 
stonden wat aardbeienplanten waarvoor 
zoon Arno een grote interesse had. Hij 
zag veel mogelijkheden voor het telen 
van aardbeien onder glas. In overleg 
met zijn ouders schakelde Arno de 
onderneming om en kwamen er kassen 
voor de aardbeienteelt. 
Inmiddels runt hij de onderneming 
samen met zijn vrouw Sandra. Zij 
hebben het glastuinbouwbedrijf verder 
uitgebreid met innovatieve kassen. 
“Vanaf half januari zijn wij één van 
de zeer weinige telers die Hollandse 
aardbeien oogsten”, vertelt Arno Loos 
trots. “Door assimilatielampen te 
gebruiken, zijn onze aardbeien nog 
zoeter en voller van smaak.” 

Prijswinnaars
Juist om die heerlijke smaak en de 
uitstekende, hoge kwaliteit zijn de 
aardbeien van Kwekerij Loos alom 
bekend. Het bedrijf wint zelfs prijzen 
voor de lekkerste aardbeien!
Tijdens De Week van de aardbei 2022 
riep een vakjury Kwekerij Loos uit tot 
winnaar. De eerste prijs was voor hun 
aardbeienras Arabella en ook de twee 
prijs ging naar Kwekerij Loos, maar dan 
voor het ras Inspire. 

Biologische bestrijding
Kwekerij Loos teelt met respect 
voor de natuur. “We passen een 
milieubewuste manier toe waarbij 
hommels en bijen ons helpen”, stelt 
Arno. “Verder zetten we biologische 
bestrijding in met natuurlijke vijanden: 
galmuggen eten de luizen op en de 
sluipwespen de witte vlieg. We kijken 
telkens goed welke insecten we inzetten 
en in welke mate.”
Duurzaamheid heeft eveneens de 
aandacht: “We minimaliseren het 
energieverbruik, vangen regenwater op, 
hergebruiken al het water, versnipperen 
het loof en de potgrond aan het einde 
van de teelt en verspreiden dat over de 
asperges. Alles is op elkaar afgestemd, 
zodat het geheel een gesloten 
kringloop is.”

kwekerijloos.nl

Een hap in de sappige, zoete aardbei brengt je in gedachten terug 

naar een zonnige middag. Van dit verse zomerfruit kun je gelukkig 

het hele jaar door genieten, dankzij Kwekerij Loos in het Brabantse 

Moerstraten. In hun speciale kassen groeien het jaar door aardbeien. 
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