‘Geen’
handel is’
weggooien’
Maandenlang worden er pioenstekken
bij Strooper-Dekker gesneden. Het
familiebedrijf in Anna Paulowna levert
stekken voor export, bloemen- en
potplantenkwekers. Daarnaast teelt
het andere vaste planten. Door deze
combinatie is er jaarrond werk, maar
het zorgt ook mooi voor afwisseling van
handelingen.
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De andere vaste planten zijn klaar om te rooien, zoals deze Geranium.

D

e drukste periode van het bedrijf Strooper-Dekker
is in de maanden augustus, september en oktober.
“Dan werken we niet alleen in deze verwerkingsruimte, maar ook in de hal hiernaast”, begint Ed
Strooper. “Er zijn dan zo’n 25 tot 30 mensen pioenstekken
aan het snijden.” In deze maanden worden de pioenen
gerooid, gespoeld, gesneden en klaargemaakt voor klanten.
“Deze drukte is nu net voorbij”, laat Ed begin november
weten. Vader Jan en moeder Nelie zitten ook in de vennootschap. Jan is in de schuur en houdt de lijnen draaiend door
de aanvoer van de pioenen bij te houden. Vandaag worden
vooral 2- tot 3-neuzen gesneden. Ed pakt een stek en wijst
de twee tot drie echt zichtbare nieuwe, roze neuzen aan. In
de bakken gaan niet zo veel pioenen. “Dat komt omdat ze
omvangrijk zijn. Als de bakken te vol zitten en vervolgens
worden gestapeld, dan breken de wortels.” Daar stopt de
zorgzaamheid voor de stekken niet. Als de bak vol is, wordt
hij gewisseld en legt een medewerker de pioenstekken beter
in de bak voordat hij opgestapeld wordt. De gesneden stekken voor verkoop gaan direct weg in plastic leliekratten. Wat
er van afgesneden wordt, is uitgangsmateriaal.
In de verwerkingsruimte staan vier lijnen, waaraan vier tot
zes medewerkers, gescheiden door plastic schermen, pioenstekken snijden. Ook zus Karin is aan het werk. Zij helpt
mee in de schuur en is verantwoordelijk voor de financiën.
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Karen snijdt Itoh-pioenen. Een vak apart. Ed: “Itoh-pioenen
zijn heel stevig. Probeer maar.” Hij heeft gelijk. Met veel
druk en het mes goed in de wortel zetten, is de neus van
de wortel te snijden. Ter vergelijking: het is harder dan een
pompoen of zoete aardappel. “Het snijden is echt fysiek
zwaar werk”, gaat Ed verder. “We moeten goed voor ons personeel zorgen, er zuinig op zijn. Behandel een ander zoals jij
zelf behandeld zou willen worden, is mijn motto. We hebben
onze mensen een lange periode nodig en personeel vinden is
lastig. Zeker omdat het zulk zwaar werk is.”
Sommige medewerkers dragen plastic schorten omdat ze
liever voorkomen dat hun kleding vies wordt. Bijna alle
medewerkers zijn uitzendkrachten en tijdens piekperiodes
worden extra zzp’ers ingehuurd. Alleen Karin (38 jaar) is in
vaste dienst en eind dit jaar komt er een personeelslid bij om
vader Jan (66 jaar) te ontzien. Jan vindt het niet erg om wat
minder te werken, maar stoppen wil hij zeker niet.

PRETTIGE WERKOMGEVING
Bijna alle ruimtes zijn in 2018 nieuw gebouwd. Alleen
de schuur waar de kookketels staan, is ouder. “Voorheen
huurde we overal ruimte. Nu hebben we alles bij elkaar”,
licht Ed toe. Met de bouw is aan veel gedacht, bovenal aan
het creëren van een prettige werkomgeving. De verwerkingsruimte is ruim, warm en licht. “We wilden ramen, zodat de
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medewerkers naar buiten kunnen kijken. Er zitten aan twee
kanten van de ruimte bijna alleen maar ramen. Op deze
manier is uitbreiding in de toekomst mogelijk. Ook wilden
we de warmte in deze ruimte behouden. Als de deur vaak
opengaat, is dat niet fijn voor je personeel. Zeker omdat we
tot maart werken in deze schuur. Als het nodig is, kunnen
we de vloer verwarmen.” Naast de verwerkingsruimte is
een hal voor het laden en lossen, waar in de piek ruimte
is voor extra lijnen en waar de stekken worden ingepakt.
Strooper-Dekker kan de orders afleveren zoals de klant het
wil hebben. “We proberen mee te denken met onze klanten.
Daarom bieden we neventaken zoals koken, ontsmetten,
inpakken en spoelen aan.” Het pand is nu voor het derde
seizoen in gebruik. Met de bouw is ook alle verlichting
aangepast. “We hebben dakkoepels geplaatst en led-lichten
opgehangen, ook in de oude schuur. In de koelcel is een
vernevelingsunit geplaatst”, vertelt Ed enthousiast. “Pioenstekken kunnen snel verdrogen. Het is belangrijk om de
RV (relatieve luchtvochtigheid) in de koelcel goed op peil te
houden. Door de vernevelingsinstallatie kunnen de pioenen
zo in kisten en leliekratten in de koelcel. Voorheen pakten
we alles met plastic in. Dit scheelt heel veel plastic afval.”

Een deel van de familie Strooper, met v.l.n.r.: Jan, Ed en Karin.

Pioen uitgegroeid tot hoofdteelt
Strooper-Dekker
Jan Strooper en zoon Ed krijgen geregeld de vraag waar de bedrijfsnaam
Strooper-Dekker vandaan komt. Het antwoord is eenvoudig: het is een
samenvoeging van de achternamen van Jan Strooper en zijn vrouw Nelie
Dekker. Het bedrijf in Anna Paulowna heeft een breed sortiment van vaste planten. Pioen is de hoofdteelt met ongeveer honderd cultivars. In 2018
bouwde het bedrijf een grote schuur, waarin het klanten ondersteunt in
warmwaterbehandeling, ontsmetten, inpakken en opslag van producten.
Strooper-Dekker levert aan exporteurs en potplanten- en bloemenkwekers.

REIZENDE KRAAM
Aan de Zijperdijk in Anna Paulowna ligt het bedrijf. Het land
ligt in een straal van 15 km om het bedrijf heen en wordt
gehuurd. Pioenen kunnen maar eenmalig op een stuk land
worden geplant. “We hebben een reizende kraam”, verklaart
Ed. “De pioenen staan zowel op zand- als op zavelgrond.
“De manier van werken is anders”, begint Ed zijn uitleg.
“Pioenstekken op de zavelgrond moeten er voor de regen uit.
Daarnaast hebben we een afwachtende houding als we gaan
planten wegens verslemping.” Sommige vaste planten liggen
dichtbij, namelijk aan de andere kant van de dijk. Ed loopt
recht naar beneden, zo van de dijk af. Hij is dit duidelijk
gewend. Op het veld staan onder andere Geranium, Allium,
Tradescantia, Rudbeckia en Astilbe. Heel groen is het niet
meer, maar dat hoeft ook niet. “We gaan eind van deze
week, begin volgende week rooien.”
De teelten sluiten mooi op elkaar aan. Als de ergste drukte
met het snijden van de pioenstekken voorbij is, kan in november gestart worden met het rooien en afleveren van de
andere vaste planten. Beide werkzaamheden lopen door tot
maart. “Vanaf maart worden de resterende pioenen en vaste
planten weer geplant. Meestal zijn we daar eind april mee
klaar. Aansluitend moeten we de velden schoonhouden van
onkruid en de planten verzorgen. Vervolgens starten we in
augustus weer met het rooien van de pioenen.”
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Door de vernevelingsinstallatie hoeven de pioenen niet in plastic worden ingepakt.
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Begin jaren ’80 begon vader Jan met de teelt van vaste
planten als hobby. Hij deed dat naast zijn werk als uitzendkracht bij verschillende bloembollenbedrijven. “Ik wist dat
je bloembollen grootschalig moest telen. Vaste planten kon
je nog kleinschalig telen. Bovendien zitten er niet veel vasteplantentelers in deze buurt”, vertelt Jan. Zijn eerste plant
was Geranium ‘Himalayense’. Toen zijn hobby bleef groeien,
is in begin jaren ’90 de vof opgericht. Ed begon als twaalfjarige met de teelt van pioenen. “Ik wilde eerst telen voor de
snij, maar het was direct duidelijk dat die tak van sport niet
bij mij paste. Daarom begon ik meteen met de stekkenteelt
van pioenen.” Dat was naast school en met de hulp van zijn
vader goed te doen. “Voordat je echt aantallen hebt, ben je
zo zes tot acht jaar verder. Bovendien hoefde ik de eerste
jaren nog niets te verkopen. Ik was bezig mijn kraam op te
bouwen.” Op zijn twintigste kwam Ed, nu 33 jaar, in de vof.
De stekkenteelt van pioenen is vandaag de dag de hoofdteelt
van het bedrijf. Deze teelt is volgens Ed steeds gegroeid
door de vraag naar pioenstekken. Strooper-Dekker heeft
ongeveer honderd verschillende pioenen. Daarnaast telen
ze onder meer Helenium, Heliopsis, Oxalis, Hemerocallis en
Sedum. Dit jaar zijn ze ook gestart met vaste planten telen
uit zaad, zoals Lupine, Akelei en Echinacea. Er worden zowel
gangbare als exclusieve soorten geteeld. De pioenstekken en
vaste planten gaan hoofdzakelijk naar exporteurs, pottenen bloemenkwekers. De verkoop loopt voor een groot deel
via commissionairs. Ed en Jan houden goed in de gaten hoe
groot de vraag is naar hun producten. Ed: “We gaan niet
zomaar meer zetten. We hebben een gepast sortiment waar
terugkerende vraag naar is. Als we de dubbele hoeveelheid
van Tradescantia zouden neerzetten, zou het niet worden
verkocht.” “Geen handel is weggooien”, gaat Jan verder. “Wij
telen niet om te telen, maar we moeten zicht hebben op de
vraag. Je bent niet alleen kweker omdat de bloemen mooi
zijn, je moet er ook een snee brood mee verdienen”
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Dit zijn Itoh-pioenen. Stug, stevig en zwaar om te snijden.
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