
Plantenexporteur Javado uit Honse-
lersdijk voert de phalaenopsis uit
naar diverse landen in Europa,maar
verrewegdemeeste orchideeën
wordengeëxporteerd naar Frankrijk
enDuitsland. „In die landen zitten
wat phalaenopsis betreft de grootste
klanten,’’ zegt in- en verkoper Peter
vandenDool van Javado.
Aanhet feit dat de phalaenopsis zo
populair is, liggen volgensVan den
Dool diverse redenen ten grondslag.
„Er zijn heel veel variëteiten, er is
voor elkwatwils. De plant heeft een
houdbaarheid van driemaanden en
demogelijkheid bestaat dat hij
opnieuwgaat bloeien. De phalaenop-
sis heeft zich bewezendoor z’n
eenvoud.’’
Dertig procent vanhet assortiment
aan planten dat Javado verhandelt,

bestaat uit orchideeën, 28 procent
daarvan is phalaenopsis. 99 procent
vande planten haalt Javado recht-
streeks van de kwekers, het kleine
restjewordt gekocht aan de veiling-
klok. Alle betaling geschiedt echter
wel via FloraHolland. VandenDool:
„Wehebben ongeveer dertig kwe-
kerswaarwephalaenopsis vandaan
halen,maar negentig procent van de
planten komtmaar van drie of vier
kwekers. Van de andere kwekers
halenwekleinere partijenmet specia-
liteiten.’’
Het aanbod van phalaenopsis is
inmiddels groter dande vraag en dat
heeft z’nweerslag op de prijs, heeft
ookVandenDool gemerkt. „Het
wordtmoeilijker handelen.De prij-
zen schommelen vaker dan voorheen
en zijn eerder laag dan hoog.’’

Meeste phalaenopsis vertrekken
naar Duitsland en Frankrijk

De populairste plant van Nederland

Er zijn inNederlandongeveer tach-
tig kwekers die phalaenopsis telen.
Sommige telers hebben recent aan
uitbreiding gedaan endat is terug
te zien in de aanvoer vandeze
potorchidee. In 2007 groeide de
aanvoermet een derde van34miljoen
naar ruim45miljoen stuks. De omzet
steegmet 27,5 procent naar ruim221
miljoen euro en het einde is nog be-
paald niet in zicht. „In het eerste
kwartaal van 2008 is de aanvoermet
51 procent gestegen ten opzichte van
vorig jaar,’’ zegt Loek Sassen, product-
manager bloeiende planten van Flora-
Holland. „Veel rozen- en groentenkwe-
kers zijn de laatste jaren overgescha-
keld op phalaenopsis omdat de groei-
cijfers ook bij hun opvielen. Banken
adviseerden vanwegehet goede
perspectief geld te steken in een
orchideeënteelt. Tachtig procent van
de orchideeënbestaat uit phalaenop-
sis.’’ Voorbeelden van bedrijven die
recent uitbreidden of daarmeebezig
zijn, zijnOpti-flor uitMonster, Le-
voplant inHonselersdijk, het Lierse
Sion enMaarelOrchids uitMaasdijk.

Dephalaenopsis, ofwel vlinderorchi-
dee, komtoorspronkelijk uit Zuid-
oost-Azië.De naamkomt van het
woord phalaina, wat nachtvlinder
betekent.Opsis is vrij vertaald ‘lijkt
op’. Het geslacht phalaenopsis kent
meer dan vijftig soorten en de laatste
dertig jaar zijn ermeer dan duizend
kruisingen gemaakt. Een eiland in de
buurt vanTaiwan is zelfs naar deze
plant vernoemd.
Als de phalaenopsis thuiswordt
gehouden kan die gemiddeld twee tot
driemaanden bloeien.Hij houdt van
een lichte standplaats in huis,maar
staat liever niet in de volle zon. De
plant heeft hooguit één keer perweek
matigwater nodig.
Debestemanier omwater te geven is
de plant te plaatsen in een bakmet
water op kamertemperatuur. Laat de
plant tienminuten staan zodat de
wortels hetwater kunnen opzuigen.
Laat de plant vervolgens goed uitlek-
ken, alvorens terug te zetten op de
vertrouwdeplek.
Als de bloemen zijn uitgebloeid,moet
de stengel bovenhet tweede oog
wordenafgeknipt. Een oog is herken-
baar als verdikking in de bloemsteel.
Vanuit een oog ontwikkelt zich op
termijn een nieuwe tak.

Handel

FREDVERMEER
WESTLAND

Z
et een willekeurig woonpro-
gramma op televisie aan en
de kans is groot dat er een
phalaenopsis in de huiskamer

staat.Dezepotorchideemetdemys-
terieuzenaam ishelemaal hot.Bloe-
menveiling FloraHolland bracht in
2007 ruim 45 miljoen exemplaren
aan de man in Nederland en in tal
van landen daarbuiten. Wat maakt
deze phalaenopsis nu zo populair?

Bloemenhoudenvanmensenenan-
dersom, maar de consument zou er
graag wat langer van willen genie-
ten.Houdbaarheidendegoedekwa-
liteit zijnvolgensEricMoorvankwe-
kerij Sion uit De Lier sterke punten
van de phalaenopsis, die net als een
bosje bloemen in tal van kleuren en
maten verkrijgbaar is. ,,Een bosje
bloemen is vaak na een week al ge-
zien, terwijl je van een phalaenopsis
maandenplezier kunthebben,’’ zegt
Moor, die de kamerplant al zo’n vijf-
tien jaar teelt. „Qua kosten maakt
het weinig verschil. Voor de prijs
van een mooi bosje bloemen heb je
ook een fraaie phalaenopsis.’’
Omdat er tegenwoordig zóveel

verschillende kleuren en maten be-
schikbaar zijn, past de phalaenopsis
volgens Loek Sassen, productmana-
gerbloeiendeplantenvanFloraHol-
land, inelk interieur. „Er isvoor iede-
re woonkamer een phalaenopsis te
vinden,’’ zegt hij. „Het is bovendien
een plant die alle goede eigenschap-
pen inzichheeft die jemaarkuntbe-
denken. Zo is prijsverhouding goed,
mensen hebben echt waar voor hun
geld. De plant heeft bovendien een
langehoudbaarheid.Hij staatmaan-
den achter elkaar, kan ook meerde-

re keren bloeien en heeft weinig
verzorging nodig. Hoe minder
je er in principe aan doet, hoe
beter het eigenlijk is.’’
,,Mensen voelen zichzelf

ook kweker als ze het voor
elkaar krijgen om de plant
een jaar later opnieuw in
bloei te krijgen,’’ vult teler
Eric Moor aan. De phalae-
nopsis is tegenwoordig ook
op veel plaatsen verkrijg-
baar. Kwekers maken
daarbij een keuze en
richten hun bedrijf
in op de afzet.
Moor: „Er zijn
kwekersdiekie-
zen voor acties
van ketens.
Dan leveren
ze grote aan-
tallen voor
een vaste
prijs aan tuin-
centra en
bouw-
markten.
Anderen
kiezen
weer
voor de
daghan-

del. De planten
zijn dan bestemd
voor de hoogwaar-
digere tuincentra en
bloemisten.’’
De phalaenopsis kan

voor de consument ver-
slavend werken, heeft Mar-
cel Koene gemerkt. De
’s-Gravenzander is eige-
naar van tuincentrumDe
Carlton en verkoopt veel
exemplaren van de pha-
laenopsis. „De plant is
heel sterk,’’ weet Koene.
„Mensen hoeven er weinig
voor te doen, want hij doet
hetaltijd. Je zietdatdecon-
sument er vaak meer
gaan aanschaffen. Als ze er
eenmaal eentje hebben, willen ze er
nog één, en somsnógmeer. Als ze de
plant goed terugsnoeien, kunnen ze
er lang plezier van hebben. We ge-
venerbij aankoopaltijd goedadvies
bij hoe mensen de plant het beste
kunnen behandelen.’’
Koene is in zijn tuincentrum al-

tijd verzekerd van de nieuwste
trends op het gebied van de phalae-
nopsis. „Wij halen onze planten
rechtstreeks van de kweker,’’ zegt
hij. „De planten komen van kweke-
rij Van der Maarel uit Maasdijk en
dat bedrijf is constant bezig met
nieuwe cultivars. Zo kunnen we al-
tijd de nieuwste soorten aanbieden
aan de consument.’’
Niet alleen in Nederland, maar

ook in vele andere landen inEuropa
isdephalaenopsis ergpopulair.Eric

Moor: „Ik schat dat nog geen
tienprocent van de geteelde phalae-
nopsis in Nederland blijft.’’ Duits-
land, Frankrijk en Engeland zijn be-
langrijke landen als het gaat om de
afzet, weet Loek Sassen van Flora-

Holland. Maar ook in
Zuid-Europa en Scandina-
vië is de phalaenopsis ge-
wild. Recent is midden-Eu-
ropa erbij gekomen als goe-
de afzetmarkt.
„De mensen krijgen daar

steeds meer te besteden en in
die markt zit nog de nodige

groei,’’ weet de productmanager.
„Maar in andere landen begint de
markt redelijk verzadigd te raken.
Er komt steeds meer aanbod. Het
aanbod stijgt momenteel harder
dan de vraag.’’

Groei

Wat is het?

MARIAMULDERS
DENHAAG

„Je kunt niet beterwonendan hier.’’
Dat vindt de 69-jarige mevrouw W.
Langendoen, bewoonster van een
ouderencomplex in de Korendijk-
straat in Scheveningen. Het is niet
zomaar een opmerking van een te-
vreden huurster, want het Stadsge-
westHaaglanden denkt er blijkbaar
ook zo over. Dat riep het complex
vanVestia, gevestigd in eenvoorma-
lige basisschool, namelijk uit tot
winnaar van de Woonaward 2008.
Teneersteomdathetomlevensloop-
bestendige woningen voor senioren
in een bestaand gebouw gaat, waar-
door de buurt is verrijkt zonder dat
de sociale en fysieke structuur ge-
weld is aangedaan. En ten tweede
omdat het complex precies op de
juiste plaats staat. Alle mogelijke
voorzieningen, zoals huisarts en
apotheek, maar ook winkels en
openbaar vervoer, liggen op
loopafstand.
Complex De Oude School her-

bergt eenwoongemeenschapvande
vereniging Groepswonen door
Ouderen (GDO), bestaande uit ze-
ven echtparen en acht alleenstaan-
den. Ze hebben een twee- of drieka-
merwoning van ruime afmetingen

tot hun beschikking, want ooit wa-
rendezeappartementen schoolloka-
len in de christelijke Koningin Wil-
helminaschool. Twee van de bewo-
nershebbener zelf nogop school ge-
zeten. Zo ook de 55-jarige S. Roele-
veld, die met haar echtgenoot op de
reservelijst van de woongemeen-
schap aan de Korendijkstraat staat.
„En ik ben geboren in een portiek
hier tegenover,’’ vertelt ze.
Het echtpaar Roeleveld, dat nu

nog in Zoetermeer woont, is trouw
bezoekervanhetmaandelijkse ‘hap-
py hour’ in de gemeenschappelijke
ruimte, die op de voormalige bin-
nenplaats van de school is verrezen.
Het borreluurtje is slechts een van
de gezamenlijke activiteiten die ho-
ren bij het groepswonen, dat uitein-
delijk tot doel heeft om vereenza-
ming van ouderen te voorkomen.
OokWilLangendoen,dieals secre-

taris van de woongemeenschap
extra trots is op het kleinschalige en
prachtig verbouwde pand, ziet
slechts voordelen in het groepswo-
nen. „We hebben de brandweer uit-
genodigd om tips te geven over vei-
ligheid. En de zorggroep Respect
heeft een voorlichtingsbijeenkomst
gehouden, met als gevolg dat drie-
kwart van de bewoners een zorg-
abonnement heeft genomen.’’

PHALAENOPSISPotorchidee is langhoudbaaren invelekleuren leverbaar

Bloemdie lijkt op
een nachtvlinder

Woonaward: alles
op loopafstand

’DesignOscar’ beloning voor
opmeten Chinese hoofden

De orchideeënkwekerij van
Levoplant in Honselersdijk is
voor een groot deel geauto-
matiseerd. FOTO PIXELPRO

Het opmeten van
Chinese hoofden
heeft Roger Ball,
promovendus aan
de TUDelft, een
belangrijke design-
prijs opgeleverd.
De International
Design Society of
America (IDSA)
heeft Ball eenGold award toege-
kend voor zijn onderzoek.

1Waarom heeft u hoofden van Chi-
nezen opgemeten?

„Veel producten zoals zonnebrillen
en helmen zijn ontworpen op basis
vanwesterse hoofden. Chinese
hoofden zijn ronder van vorm en
platter aan de voor- en achterkant.
Omdit goed in kaart te brengen
hebbenwe 3000 Chinezen opgeme-
ten.’’

2Hoe pak je zoiets aan?
„Via zes universiteiten in China

hebbenwe 3000 personen gevon-
den.We hebben van alle personen
het hoofd, de nek en het hele ge-
zicht opgemeten. Die hebbenwe
met een scanner in kaart gebracht,
maarwe hebben ook nogmet een
lint gemeten. Omeen goede afspie-
geling van de samenleving te krij-
gen hebbenwe de personen ver-
deeld naar sekse, leeftijd, beroeps-
groep enwoonplaats.’’

3 Nogal veel moeite. Is dit zo
belangrijk?

„Ja, de verschillen geven grote
problemen. Chinezen kunnen vaak
geen passende helm vinden. Ook de
uitbraak van het SARS-virus in
2003 zorgde voor veel discussie. De
Chinezen hebben kleinere neuzen,
waardoor demondkapjes niet goed
aansloten op de Aziatische gezich-
ten.’’

4 En die problemen zijn nu voor-
bij?

„Eigenlijk is dit pas het begin.We
hebben nu scans enmodellen
gemaakt. Bedrijvenmoeten hier nu
mee aan de slag omproducten te
ontwikkelen voor de Chinese
markt. Gelukkig is er al veel interes-
se van bedrijven voor dit onder-
zoek.’’

5 Nog genoeg te doen dus?
„Jazeker. Ikwil eenmondiaal

project opzetten. Ik wil daarvoor
nog naar India, Brazilië en Ethiopië
ommensen op temeten. Door de
begeleiding van de TUDelft bij het
ontwikkelen vanmeetmethodes is
alles goed verlopen. Ik pak het in de
toekomst niet anders aan.We
moeten nogwel een oplossing
vinden omkinderen en trillende
ouderen 17 seconden stil te laten
zitten voor de scan.’’

Bewoonsters
Langendoen,
Kniestedt en
Roeleveld vin-
den het terecht
dat hun com-
plex de Woon-
award 2008
van het Stadsge-
west heeft
gewonnen.

Een van de vele variëteiten van de
phalaenopsis. FOTO PIXELPRO
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