‘Een ideale
combinatie’
Hans Duineveld runde samen met zijn
echtgenote Emine een kwekerij/broeierij
aan de Middenvliet in Julianadorp. In
september 2010 zette een verwoestende
brand alles op z’n kop, het bedrijf ging
verloren. Ruim een jaar later pakte de
ondernemer de draad toch weer op.
Nu ligt de focus op pottenbroei in de
wintermaanden en perkgoed in de zomer.
“We hebben na twee moeilijke jaren toch
een geslaagde doorstart gemaakt.”
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

A

ls we begin november de hal bij Hans Duineveld
aan de Middenvliet in Julianadorp binnenstappen,
draait de machine die de potjes vult met potaarde
op volle toeren. Aan de band zitten drie medewerkers van Hans Duineveld die de potjes vullen met bolletjes,
waarna ze volautomatisch op de broeitafel worden gezet.
Hans Duineveld vertelt: “In de wintermaanden broeien we 4
miljoen bollen: Muscari, narcis en hyacint. Allemaal voor de
pothandel. We maken potjes en schalen in de maten van 9
tot en met 23 centimeter.”

BAK BLOEMEN
Vooral de 23 cm-schalen vallen op. “We planten zo’n tien
tot twaalf hyacintenbollen per schaal. Als dat gaat bloeien,
heb je echt een flinke bak bloemen staan.” Van narcis broeit
Duineveld ‘Tête-á-tête’, van hyacint ‘White Pearl’, ‘Blue Star’
en ‘Apricot Passion’, van Muscari ‘Blue Magic’, ‘Big Smile’,
‘White Magic’, ‘Siberian Tiger’ en ‘Mountain Lady’. De verkoop start half december. “Het meeste verkopen we via de
veiling, een deel rechtstreeks, aan groothandels en tuincentra in Nederland.”
Ondertussen is er weer een tafel met potjes gevuld. Duineveld schuift een lege tafel het systeem in en bedekt de gevulde tafel met een grote houten plaat van 100 kilo die aan de
onderkant is bedekt met foam. “De tafel houdt de potjes op
hun plek, het foam zorgt ervoor dat ze in de cel niet verder
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Hans Duineveld bedacht en ontwikkelde
zelf zijn systeem met broeitafels. In de cel
staan ze tot zestien hoog opgestapeld.

gaan groeien.” Duinveld spreekt hierbij van ‘kussens’. Aan
de randen van de broeitafel heeft Duineveld aluminium
poten gemonteerd om de tafels te kunnen stapelen in de
koelcellen. Hij tilt de plaat niet met de hand maar met een
machine waaraan een serie zuignappen is gemonteerd. Met
een routineuze nauwkeurigheid legt hij het ‘kussen’ op de
broeitafel. Daarna pakt hij de gevulde en afgedekte tafel op
met heftruck en rijdt hem de cel in. “Voor op de heftruck
heb ik een speciale ‘vork’ gemonteerd waarmee ik de tafels
goed kan vervoeren.”

NIET GROEIEN
We lopen de cel in, waar de broeitafels tot zestien lagen
hoog staan opgestapeld. “Tussen de tafels in leg ik houten
blokken op de houten platen, zodat ze nog wat beter worden
aangedrukt. Ook dat is om te voorkomen dat de bollen gaan
opgroeien.” De bollen krijgen kou in de cellen. “Ik geef ze 9
graden. Als de Muscari en narcissen na zo’n vier weken goed
beworteld zijn, gaan de kussens eraf, bij de hyacinten na drie
weken.” Na de koelperiode, die per soort varieert van veertien tot twintig weken, verplaatst Duineveld de broeitafels
naar de kas waar ze ongeveer 15 graden krijgen. In totaal
vult de broeier ruim 1.200 tafels.
Als de broeitafels uit de cel komen, zit er een laagje schimmel over de bolletjes. Dan gaan de tafels met drie tegelijk
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‘Voor ons is dit een ideale
combinatie, onze arbeidsfilm is
bijna jaarrond gevuld’

Hans Duineveld: “Het werk is zo georganiseerd dat er veel rust is in de schuur.”

latie waar de bollen met water onder hoge druk worden
schoongespoten. Duineveld bedacht en ontwikkelde het
systeem zelf. “Dit werkt heel snel omdat je veel bollen tegelijk kunt doen. Bovendien worden ze goed schoon en het is
geen zware belasting voor je lijf.” Vervolgens worden de tafels
verplaatst naar de kas.
We lopen de kas in die nu nog leeg is. “Over een paar weken
staat het hier vol met allerlei soorten bollen-op-pot.” Niet alles
past in de kas. “We zetten 80 procent van de bollen na een
korte kasperiode buiten neer, op het plein voor de schuur. Ze
kunnen best wat kou hebben, daar worden ze alleen maar
mooier van. Als het kouder wordt dan -5 graden, halen we ze
naar binnen.” Vanaf half december start de uitlevering. “Dan
maken we zo’n tien tot vijfentwintig tafels per dag leeg.” De
medewerkers gebruiken de middagen om nieuwe potjes te
vullen. “Dan doen we nog een keer een trek van zo’n tweehonderd tafels. Het seizoen loopt door tot Pasen.”
Daarna is het allesbehalve vakantie voor Kwekerij Duineveld.
“Half april starten we met de verkoop van perkgoed vanuit de
kas, rechtstreeks aan de consument. In 2013 begonnen we met
7 tafels, in 2019 stonden er ruim 150 vol.” Daarvoor krijgen de
schuur en de kas ‘een metamorfose’. “We kleden het hier mooi
aan, maken een koffiehoek en er komt een kassapunt.”
Duineveld kweekt het perkgoed zelf en om het assortiment zo
aantrekkelijk mogelijk te maken voor de consument, koopt
hij er planten bij op de veiling. De formule blijkt een groot
succes. “Het eerste jaar waren we bijna volledig uitverkocht.
Als je op het einde van het seizoen te weinig aanbod hebt,
vinden mensen het niet meer interessant om te kopen, dus
daar hebben we van geleerd. We blijven tot het einde aan toe
planten inkopen zodat we voldoende aanbod hebben.” Ter
illustratie van de kooplust van zijn klanten vertelt hij: “We
hadden mooie hortensia’s gekocht op de veiling om de schuur
mee aan te kleden. Mensen kwamen binnen, pakten meteen
zo’n hortensia en zetten die in hun winkelwagen. Vanaf dat
moment zijn we ze ook maar gaan verkopen.” Zijn echtgenote
maakt mooie arrangementen van het plantgoed dat ze verkopen. “Die gaan ook grif van de hand.”
Om de capaciteit in de kas te kunnen vergroten, heeft Duineveld een kettingbaansysteem tegen het plafond van de kas
laten monteren. We zien een frame waar kunststof potten
aan hangen. “Je kunt dat frame met een lier laten zakken, de
potten eraan hangen en het frame weer optakelen. De potten
maken een ronde over de rails en krijgen onderweg water en
voeding. Daarmee hebben we extra ruimte gecreëerd voor 630
hangpotten per vak. Daarin telen we onder andere Lobelia en
geranium.”
Tot de derde week van juli is het ‘zeven dagen per week knallen’ voor Duineveld en zijn medewerkers. “Voor ons is dit een
ideale combinatie, onze arbeidsfilm is bijna jaarrond gevuld.
De maand augustus hebben we de tijd om op te ruimen en
een beetje vakantie te vieren. In september starten we weer
met bollen-op-pot en daar zijn we tot Pasen weer druk mee.”

RUST
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Ondertussen hebben zijn medewerkers weer een tafel met
potjes gevuld. Duineveld komt in actie om een lege tafel
klaar te zetten en een gevulde tafel naar de koelcel te
brengen. “Een tafel vullen duurt een half uur, dat is lekker
overzichtelijk. Onze manier van werken is zo georganiseerd
dat er veel rust is in de schuur. Dat is voor ons allemaal heel
plezierig.”
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