Richard van Winden

Buitengebied
Ook in het ‘Buitengebied
West’ zitten veel
bedrijven. We zijn een
serie begonnen om deze
bijzondere bedrijven een
voor een te belichten.

De kweker in zijn Strelitziabos

Biologisch kweken is een grote uitdaging
De 53-jarige Richard van Winden
kweekt aan de Europalaan nu
een jaar of twintig met veel
plezier strelitzia’s. Voor die tijd
teelde hij met zijn vader Aad
komkommers.
Aan de Europalaan in Pijnacker is
het bedrijf 14.000 vierkante meter
groot. Daarnaast hebben Richard
en zijn partner Erna nog een
bedrijf van 8.000 meter in
Heerhugowaard. Via contacten in
Noord-Holland, waar Erna
vandaan komt, is dat tweede
bedrijf er in 2004 bij gekomen.
Richard van Winden is een van de
weinige ‘koude kwekers’ in
Nederland met deze teelt. Hij
stookt in de winter niet maar
houdt de planten slechts vorstvrij.
De kachels gaan aan zodra de

temperatuur in de kas één graad
is. Het gevolg is dat de oogst wat
later begint en dat hij in deze
periode een van de weinige
‘aanvoerders’ is. Dat is gunstig
voor de prijs. De oogst loopt van
april tot en met juli. Het mooie is
dat het in Heerhugowaard iets
kouder is dan in Pijnacker, zodat
de oogst daar wat later begint.
Het loopt dus mooi in elkaar
over. Strelitzia’s groeien aan
planten die heel lang meegaan.
Richard heeft de planten destijds
overgenomen van Eef Haket. Per
meter staat ongeveer één plant.
Richard is er trots op dat hij puur
biologisch kweekt. Wolluizen en
andere insecten worden met
natuurlijke vijanden onder
controle gehouden. De kachels
worden gestookt met ‘aardgas-

diesel’ en in de toekomst met
‘biodiesel’. De kweker is dus heel
duurzaam bezig. Het was tijdens
een vakantie in Thailand dat
Richard deze bloem zag. Zo
kwam hij op het idee om deze
exclusieve bloemen te gaan
kweken. De bloemen vinden
vooral hun weg naar boeketten.
De teelt zelf is niet heel arbeidsintensief, maar de verwerking van
de bloemen is handwerk. De
bloemen gaan per zes stuks in
een doos. Wim Treurniet is al
meer dan 25 jaar de vaste
medewerker maar omdat er in de
maanden buiten de oogst niet zo
veel te doen is, werkt Wim de rest
van het jaar bij een andere
kwekerij. Verder zijn er ook wat
scholieren actief. Ook Erna doet
volop mee.
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