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Snijbloemen

Zo’n veertig hanen bestrijden het onkruid in de kas;
tegen spint en wolluis worden
galmuggen, roofmijten en
sluipwespen ingezet.
(foto’s rechterkolom van boven naar beneden)
Strelitzia is een kwetsbare bloem; in de doos wordt
daarom tussen de bloemen cellofaan gelegd om de
producten te beschermen.

In een warme en koude kas teelt Richard van Winden op
biologische wijze Strelitzia reginae. Zo kan hij jaarrond de

Strelitziablad is sterk en decoratief. Elk blad
wordt met een schaar in model geknipt. Eventuele
beschadigingen aan de rand zijn er dan af en elk
blad krijgt zo dezelfde vorm.

paradijsvogelbloemen leveren, die hij ,,bijzonder vanwege
hun feloranje kleur en aparte vorm’’ vindt. We namen een

Een prachtige bloem vanwege z’n oranje kleur en
tropische uitstraling, vindt Richard van Winden.
Met veel plezier teelt hij Strelitzia reginae op biologische wijze in Pijnacker en Heerhugowaard.

kijkje in de warme kas in Pijnacker.
Tekst: Cornéline Lanooy Foto’s: Rens Kromhout

Richard van Winden

,,Ik zag de bloem in Thailand tijdens een
vakantie en vond ’m prachtig vanwege de
felle, oranje kleur en z’n bijzondere vorm.’’ Richard van Winden, eigenaar van biologische
strelitziakwekerij R. van Winden, zag de teelt
van de bloem in Nederland wel zitten. In 2001
startte hij in een deel van de kas in Pijnacker
met de teelt van Strelitzia reginae. ,,We teelden hier al komkommers waarbij we spint en
trips op een natuurlijke manier te lijf gingen
met galmuggen, sluipwespen en roestmijt.
En in een gedeelte van de kas begon ik met
strelitzia.’’ In 2004 werd de komkommerteelt
stopgezet en ging Van Winden geheel over
op de paradijsvogelbloemen. Inmiddels heeft
hij een 1,4 ha grote, warme kas in Pijnacker
en een 0,9 ha grote, koude kas in Heerhugowaard. Zo kan hij jaarrond bloemen leveren.
In totaal goed voor zo’n 25.000 planten.
Sinds februari dit jaar is de teelt volledig
ecologisch (Skal-nummer 022657); Van
Winden gebruikt helemaal geen gewasbeschermingsmiddelen. Het bestrijden van
wolluis en spint gebeurt door sluipwespen,
galmuggen en roofmijten.,,Hoe meer verschillende soorten, hoe beter de bestrijding. Ze
vermeerderen zich zodanig dat ze de gehele
kas kunnen behappen.’’ Zo’n veertig hanen in
de kas helpen mee het onkruid te wieden. Het
eerste jaar moest de teler zelf nog mee schoffelen, maar tegenwoordig houden de hanen
het goed bij.
In de verwarmde kas in Pijnacker begint de
oogst ongeveer in augustus/september en
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duurt tot en met april, met een piek in de voorjaarsmaanden. Alle werkzaamheden gebeuren met de hand. Bloemen met twee blauwe
kroonbladeren zijn rijp om gesneden te
worden. Daarbij wordt Van Winden geholpen
door één vaste medewerker, Willem Treurniet.
De lengte van de gesneden bloemen is
70 cm.
Rechte en kromme stelen
Per meter brengen de planten ongeveer
tien bloemen op (,,Het blijft een exclusief
product’’), die voor het merendeel dagelijks
via veiling Aalsmeer voor de klok verhandeld worden naar het buitenland. ,,De grote,
rechte, mooiste bloemen worden geëxporteerd; de kleinere, wat kromme stelen - A2
kwaliteit - blijven in Nederland.’’ Van Winden
weet dat sommige Nederlandse bloemisten
juist die kromme stelen heel erg mooi vinden
vanwege hun bijzondere vorm. Voor de grote
bloemen (circa 20 gram) wordt per stuk rond
€2 betaald. Voor de veiling levert hij per kar
veertig dozen aan, die ongeveer door tien
kopers worden gekocht.
Sinds oktober 2005 is Van Winden aangesloten bij Fleurplaza. Elke dag krijgt hij te
horen hoeveel bloemen bloemisten bij hem
hebben besteld en maakt hij de dozen klaar.
,,Gemiddeld zijn het drie à vier dozen per
dag.’’ In een doos gaan twaalf strelitziabloemen en vier bladeren, want ook het blad is
decoratief. Bladeren worden overigens na het
snijden met een schaar handmatig in model

Medewerker Willem Treurniet snijdt de rijpe bloemen en maakt de dozen klaar voor verzending.

geknipt. Vervolgens worden ze 24 uur in
water gezet zodat ze zich helemaal volzuigen.
,,Als je dit niet doet, krult het om.’’ De bloemen hoeven niet eerst in water; zij kunnen
droog worden bewaard.
In de verpakkingsdoos worden eerst de
bladeren gelegd en vervolgens de bloemen.
Tussen de bloemen liggen velletjes cellofaan ter bescherming. Wanneer eind april
alle bloemen in de kas afgesneden zijn,
wordt een deel van de bladeren van de plant
versnipperd en tussen de planten gestrooid.
,,Die snippers zijn goed voor de grond en zo
hoef ik het afval ook niet af te voeren.’’ Eén
strelitziaplant gaat ongeveer twintig jaar mee
en geeft per seizoen gemiddeld tien tot twaalf
bloemen.
De koude kas
In de koude kas in Heerhugowaard begint
het oogsten vanaf mei, juni; deze planten
groeien juist in het voorjaar. Hier is de temperatuur rond 0°C, terwijl het in de warme kas
in Pijnacker ongeveer 18°C is. ,,Twee graden
warmer zou net beter zijn, maar het gas is
erg duur. Dus een zonnetje is perfect voor de
bloemen.’’ En laat het weer Van Winden nu
eens gunstig gezind zijn: bij het verlaten van
de kas breekt de zon door.

R. van Winden vof, Europalaan 26,
2641 RX Pijnacker, (015) 369 94 56
▲

Jaarrond biologisch
Strelitzia reginae telen
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