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Essentiële tuinbouwoplossingen op maat

Sinds 1958 levert Codema essentiële oplossingen op maat voor de tuin-
bouwsector. Gedurende de afgelopen decennia hebben onze holdings 
wereldwijd een uitstekende reputatie opgebouwd. Ze werken intensief 
samen onder het merk CODEMA.

Codema vergroot de  operationele efficiëntie van kwekers door z’n uitge-
breide ervaring in de zes kerndisciplines toe te passen: waterbeheer, kli-
maatbeheersing, techniek en constructie, teeltsystemen, elektrotechniek 
en verlichting en software- en internetoplossingen. Het Codema team is 
vanaf het eerste moment ‘verbonden’ met de klant en maakt gebruik van 
haar kennis en internationale netwerken om de klant maximale onder-
steuning te bieden en om gestelde doelen te bereiken.”Met technologie 
en kennis creëren we systemen en diensten voor tuinbouwactiviteiten. 
Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van het beste rende-
ment op hun investeringen, waarbij het gebruik van natuurlijke hulpbron-
nen wordt geminimaliseerd.”
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Essential made horticulture solutions

Since 1958 Codema has provided essential custom-made horticulture 
solutions. Over the last 60+ years, our holding entities have built up an 
excellent reputation worldwide. They intensively work together under the 
CODEMA brand.

Codema increases the operational efficiency of growers by applying its 
extensive experience in the six core disciplines: Water Management, Cli-
mate Control, Engineering & Construction, Cultivation Systems, Power & 
Lighting and Software & Web Solutions.

The Codema team is ‘connected’ to the customer from the first moment 
and uses its knowledge and international networks to provide the custo-
mer with maximum support and to achieve his set goals. “With techno-
logy and knowledge we create systems and services for horticultural ac-
tivities. We support our customers in achieving the best return on their 
investments, minimizing the use of natural resources. “


