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‘Vaste planten
zijn veelzijdig’
Hij volgde een opleiding in de
metaalbewerking. Soms loopt het leven
anders. Inmiddels is Bas van Duin namelijk
mede-eigenaar van kwekerij P. van Duin
in Schagerbrug, specialist in de teelt van
vaste planten uit zaad. Bas houdt zich
bezig met de teelt, verwerking en verkoop
van de planten.
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Mede-eigenaar Kwekerij P. van Duin
te Schagerbrug.
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We hebben de vraag vergroot door…
“De knollenteelt van zaad-dahlia’s op te pakken. Dit zijn prachtige planten die passen in ons
assortiment. Vorig jaar hebben we dit als proef
geprobeerd en dit seizoen hebben we ze in ons
assortiment opgenomen. We kunnen ze rooien,
verwerken en afleveren voorafgaand aan de oogst
van onze vaste planten.”

Kwaliteit is…
“Na opkomst van het zaad de akkers onkruidvrij
houden. Dit doen we met de schoffelmachine en
door handmatig op de regels vuil te plukken. Hoe
schoner het is, hoe beter de voeding- en wateropname is, hoe minder kans op ziektes en schimmels en
hoe beter de planten dan kunnen groeien.
Kwaliteit is ook bij aflevering aan de klanten afspraken nakomen over de juiste aantallen, maat, soortechtheid, op tijd leveren en alle kratten labelen.
Verder gebruiken wij MPS en MPS-GAP, wat aangeeft
dat we milieubewust telen. Met dit certificaat voldoen
we aan de eisen van de internationale retailers.”

Ik word gelukkig van…
“Als het zaad goed kiemt en de planten mooi opkomen en op regel staan, gedurende het seizoen goed
groeien en mooi gaan bloeien. Het is dan een genot
om er doorheen te lopen.

Een mooi moment is ook als het afleverseizoen
begint en we zien dat we mooie gezonde planten
rooien. Verder word ik er blij van dat mijn ouders
mij de ruimte geven om in het bedrijf te werken
en te leren. Wat ik hier in de praktijk heb geleerd,
zou mij op school nooit gelukt zijn. Overigens
komt mijn metaalopleiding in het bedrijf ook
goed van pas. Ik heb al diverse reparaties gelast en
al drie nieuwe kantelaars en meerdere transportbanden gefabriceerd.”

Ik maak me zorgen…
“Over de klimaatverandering en de gevolgen: te
nat, te droog, hagelbuien en stormen. Het zijn
ondernemersrisico’s waar je geen invloed op hebt.
Verder is er moeilijk personeel te vinden voor de
kwekerij. Op de lagere en middelbare tuinbouwscholen zijn weinig leerlingen die voor de groene
sector kiezen.”

Mijn omgeving is…
“Prachtig. Ik woon aan de prachtige, boomrijke
Korte Ruigeweg te Schagerbrug. Als het gesneeuwd
heeft, ziet het eruit als een mooie kerstkaart. In
het voorjaar woon ik tussen de mooie krokussen-,
narcissen- en tulpenvelden. Vanaf augustus komen
er diverse percelen met onze vaste planten in bloei.
Verder voetbal ik in ’t Zand bij Geel Zwart met mijn
vrienden. Ik zet daar op het middenveld de lijnen
uit. De derde helft is daarna heel gezellig.”

Volgende keer
GIJS BURGER
“De volgende kandidaat
is Gijs Burger. Net als ik
gaat hij het bedrijf van zijn
ouders overnemen.”

Vaste planten zijn…
“Veelzijdig. Sommige planten worden ook gebruikt
voor de geneeskrachtige werking (bijvoorbeeld
Echinacea voor je weerstand). Je kunt er een prachtige vlinder-, bijen- of kruidentuin mee maken, of
kleurrijke borders, eventueel in combinatie met
bloembollen en heesters. Ze zijn ook geschikt
als snijbloemen, zodat je een leuk boeketje kunt
maken dat je in huis kunt zetten. Vaste planten zijn
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gewoon ongelooflijk veelzijdig.”
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