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Over ons
Het familiebedrijf G. van Beek en Zn. is 
opgericht in 1977. Samen met kalverhouders 
bedenken wij oplossingen voor de 

dagelijkse praktijk, wat alleen kan als je dagelijks 
met kalveren werkt. In onze eigen proefstal 
Beekzicht en bij klanten doen wij ervaringen 
op en ontwikkelen wij innovatieve producten 
en totaaloplossingen die in stallen over de hele 
wereld te vinden zijn. De kracht van ons bedrijf 
ligt in het samenvoegen van meerdere concepten, 
wat een synergie geeft die nodig is voor onze 
productielocatie in Barneveld.

G. van Beek en Zn. is een ontwikkelaar en 
leverancier in innovatieve maatwerkproducten, 
zoals prefab betonelementen voor agrarische en 
utiliteitsbouw, optimale huisvesting voor 
jonge kalveren, rubberen vloeren voor een 
gezonde en comfortabele stal en een innovatief 
mestscheidingssysteem voor ammoniakreductie. 
Wij ontzorgen de klant met een uniek maatwerk 
totaalconcept, wat is afgestemd op de wensen en 
behoefte van de klant en vooraf volledig in 3D is 
uitgewerkt. Daarnaast zijn wij een betrouwbare 
partner voor de handel en begeleiding van 
kalveren. 

Als bedrijf zetten we in op onderzoek en advies. 
Dit alles is gericht op duurzame, innovatieve en 
circulaire oplossingen voor een gezonde toekomst 
van mens en dier.

Deskundig advies

Jarenlange ervaring

Uniek maatwerk

Totaaloplossing

Snelle levering

Juiste prijs-kwaliteitverhouding

Waarom kiezen klanten voor ons:
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Kalverstalinrichting
Kalverhouders van over de hele wereld kiezen steeds 
vaker voor de stalinrichting van G. van Beek en Zn., 
een kalverstalinrichting die de basis is voor een 
efficiënte bedrijfsvoering en een gezond rendement. 
Wij ontwerpen, produceren en monteren 
kalverstalinrichtingen voor vleeskalveren. Een 
standaard kalverstalinrichting is voorzien van 
roostervloeren, RVS hekwerk, drinkwatervoorziening 
en ventilatiedeuren.

Roostervloeren                                                 
Een roostervloer is de oplossing voor een goede 
doorlaat van mest en urine. Op deze manier blijven 
de kalveren droog en schoon, en wordt het 
welzijnsniveau verbeterd.

RVS Hekwerk
Wij voorzien de stallen van RVS hekwerk met een 
hoge kwaliteit. Het hekwerk is verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen en maten. Voor een lange 
levensduur behandelen wij alle RVS delen met een 
speciale, beschermende beits.  

Drinkwatervoorziening
Een goede drinkwatervoorziening is een 
basisvereiste in een stal. Wij leveren en monteren 
het complete drinkwatersysteem. Die past bij 
de geldende wetgeving en is afgestemd op de 
wensen van de klant, van leidingwerk en nippels tot 
waterbakjes en steunen. 

Ventilatiedeuren
Gemakkelijke toegang tot de stal, met of zonder 
machine en voldoende licht en frisse lucht in de 
stal zijn belangrijke factoren. Daarom heeft G. van 
Beek en Zn. een gebruiksvriendelijk deurensysteem 
ontwikkeld, de automatisch bedienbare roldeur 
doseert de luchttoevoer, de lameldeur reguleert 
de luchtstromen en het windbreekgaas voorkomt 
tocht. Het mooiste is dat het deurensysteem opent 
en sluit met één handeling. Daarnaast leveren wij 
ook schuifdeuren en uiteenlopende binnendeuren, 
vervaardigd van aluminium, RVS en/of kunststof
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G. van Beek en Zn. 
produceert, levert en monteert. 

Innovatie en kennisontwikkeling 
staat bij ons centraal, dit willen 
wij graag met u als partner delen. 

Adres
G. van Beek en Zn.
Koopmansgoed 8
3771 MK Barneveld

Telefoon
+31 (0) 342 41 6583
E-mail
info@gvanbeekenzn.nl

Informeer naar de mogelijkheden


