
Op naar de Lier om een Orchideeënkwekerij te bezoeken.         
                                                                                                        

 
   
Heden morgen op de 10de november 2008 gaan we met 27 mensen naar de Lier, waar de familie 
van Adrichem ons hun kwekerij zal laten zien. Dit geheel is georganiseerd door Aad Fransen van 
het AA team. 
Twee mannen gaan met de kano en de rest vertrekt met de fiets of met de auto. Het is gelukkig 
droog maar er staat een stevige wind. Om ongeveer 10 uur staan we compleet met de groep voor 
het bedrijf.  Door de vrouw des huizes worden we welkom geheten en verrast met een kopje 
koffie of  thee. Hun  zoon Ben zal ons proberen duidelijk te maken wat er zoal komt te kijken en 

te weten om een product als ORCHIDEEËN op de markt te brengen. En 
dat hij weet waar hij over praat is al gauw duidelijk. Zo’n 13 jaar geleden 
is zijn vader begonnen met de orchideeënteelt. Zij kweken nu 50 
verschillende soorten allen grootbloemige CYMBIDIUM 
ORCHIDEEËN. Deze bloeien allen in de maanden  september tot maart. 
De kleuren die zij kweken zijn Wit -Rood -Groen -Geel -Paars- Cream -
Roze -Lila . 
Zij betrekken hun planten via een kweker die hun kleine plantjes levert in 
plastic potjes. Ook versnijden zij  hun zelf gekweekte planten en zij 
weten precies welke zij willen versnijden en opkweken. Door de 
jarenlange ervaring weten zij exact welke planten er voor zorgen, dat er 
na 3 jaar groeien en verzorgen minstens 2 takken met 13 tot 15 bloemen 

geven. Tijdens de rondleiding door het 12.000m2 grote,  geheel verwarmde kassencomplex, 
krijgen we te zien hoe de planten vanaf het begin stadium tot een oogstbaar product worden 
verkregen. Om een product te verkrijgen waar de consument om vraagt is een enorme hoeveelheid 
handenarbeid en energie vooraf gegaan. Zodra de planten bloementakken gaan geven worden ze 
met een elastisch koord opgebonden. 
Hierdoor wordt de tak mooi recht en hij 
wordt steeds weer opnieuw omwonden met 
dat koord om hem tijdens de groei recht te 
houden, tot hij in bloei staat en dan ongeveer 
1m lang is. 
De planten worden  via een vernuftig 
systeem van regenwater+kunstmest  
voorzien en moeilijk groeiende soorten 
geven ze met de hand  voeding mee. Als de 
bloemen geschikt zijn om naar de veiling te 
gaan, worden ze op 1m van de plant 
afgesneden en via een transportsysteem naar 
de verpakkingsruimte gebracht,waar ze worden schoongemaakt en precies op lengte worden 



gesneden. Vervolgens een prachtig hoesje er omheen en ze kunnen in de doos. Er worden dan 6 
verschillende kleuren in de doos gedaan en dan is het geheel klaar voor de veiling. Het is dan een 
lust voor het oog om dit te aanschouwen. 
Dagelijks gaan er deze periode pallets met bloemen naar de veiling. En dan maar hopen op een 
goede 
prijs. Het is van de firma het streven om 120.000 takken per jaar te produceren. En dan steeds er 
voor te zorgen, dat er in iedere doos, die naar de veiling gaat 6 verschillende kleuren zitten. Het 
probleem is namelijk dat er soorten zijn  waar alle bloemen  op de stokken gelijk in bloei staan. 
Het was enorm leerzaam en fijn om dit te mogen meemaken. Dick wist dit dan ook in zijn 
dankwoord duidelijk te maken en overhandigde namens ons allen aan Ben en zijn vader een 
aardigheidje. En toen was er weer koffie. Buiten regende het behoorlijk,dus nog maar even 
wachten. De peddelaars en de fietsers hadden terug de wind tegen.   
Het was leuk en Aad nog bedankt voor dit mooie uitstapje. 
                                                                                                                                                                                                       
Jan van Heijzen. 
 
 
 
 
 

 


