Kwekerij Bazuin
Gerrit en Anke Bazuin runnen samen snijbloemenen vasteplantenkwekerij Bazuin in Eelde. In hun kleine maar veelzijdige bedrijf telen ze de snijbloemen
Crocosmia, Agapanthus en dahlia en daarnaast een
assortiment van ruim 300 vaste planten. De tuinplanten worden zelf gezaaid, gestekt en vermeerderd.
Verder legt het echtpaar zich steeds meer toe op veredeling. Ze verkopen hun producten via veiling Royal
FloraHolland en Groen Groep Eelde, door huisverkoop
en op particuliere markten.

‘Veredelen
houdt de
lol erin’
Kwekerij Bazuin schuift de laatste
jaren meer en meer op van
snijbloemen naar vaste planten.
“Het is minder hectisch en je hebt
minder met eisen van de veiling
te maken”, vinden Gerrit en Anke
Bazuin. Bovendien hebben ze
de smaak te pakken van het zelf
veredelen van tuinplanten. Hun
Salvia ‘Dark Night’ is daarin het
eerste succes op de markt.

grotere tulpentrekkers. Toen zijn we in de vaste
planten gestapt.”

MEER VASTE PLANTEN
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ijna letterlijk wonen ze op hun kwekerij, de
snijbloemen- en vasteplantentelers Gerrit
en Anke Bazuin uit Eelde. Hun zijtuin is
ingericht als minituincentrum voor de
particuliere klant. Achter de schuur ligt de kleine,
maar veelzijdige kwekerij, met twee kasjes, containervelden met enkele tunnels en daarachter het
veld met dahlia’s en Crocosmia.
Begin juni komen de dahlia’s net boven, veel later
dan normaal. Uit de bassinvijver midden op het
terrein klinkt oorverdovend gekwaak van groene
kikkers. In de kas en buiten staan tuinplanten in
diverse stadia. Van net gezaaid of gestekt tot vrijwel
klaar voor aflevering aan de cash-and-carry van
Groen Groep op het terrein van Royal FloraHolland,
locatie Eelde.
“We zijn in 1998 begonnen met de teelt van vaste
planten op pot naast de snijbloemen, inmiddels is
de verhouding half om half”, vertelt Gerrit Bazuin.
Het familiebedrijf in Eelde heeft echter al een veel
langere geschiedenis en begon ooit als kweker van
fruit en groente. Gerrits vader startte met zomerbloeiers en hijzelf stapte eind jaren tachtig deels
in de tulpenbroeierij. “Ik kreeg echter last van
tulpenvingers door het zuur uit de stelen en ook
de prijzen werden minder door de komst van veel
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Gerrit en Anke Bazuin zaaien en stekken zelf volop.

In de zomermaanden snijdt Bazuin Agapanthus en
Montbretia (Crocosmia) uit de kas en dahlia’s van
de vollegrond. In de snijdahlia’s heeft de kwekerij al een lange geschiedenis, ook in het kruisen
en veredelen van nieuwe soorten. “Ik zoek graag
die niches op, omdat ik streef naar het afleveren
van een mooi, gevarieerd boeket aan de handel.
We leveren inmiddels twee derde van de dahlia’s
gemengd aan.”
De focus van de kwekerij verschuift de laatste jaren
steeds meer richting de vaste planten. Gerrit: “Die
afzet verloopt rustiger, er staat veel minder druk op
dan bij snijbloemen waar je vast zit aan een aflevermoment.” Ook de toenemende eisen en bijbehorende administratie voor de veiling drijft het echtpaar
die kant op. Anke: “We hebben vooral moeite met
de milieucertificering die eind dit jaar verplicht
wordt gesteld. Al voldoen we zelf al twintig jaar
aan MPS.”
Ze vinden het jammer dat er een verzakelijking
gaande is, waarbij ze zich als pure kweker niet
meer gewaardeerd voelen. “Wij telen een breed assortiment met veel nicheproducten, maken nieuwe
soorten. Die vinden uiteindelijk hun weg naar de
grote jongens en dan volgt schaalvergroting. Als coöperatie heb je zowel de kleine als grote kwekerijen
nodig. Je doet het met elkaar”, vindt hij.
Gelukkig kent hun afzet drie pijlers: de veiling
(tegenwoordig Groen Groep), huisverkoop en
plantenmarkten. Op die variatie is ook hun brede
assortiment afgestemd. De markten zijn vanwege
corona afgevallen, maar dat gat is ruimschoots
goed gemaakt door de huidige tuinrage. “Het was
een gekkenhuis”, aldus Gerrit.

VEREDELING
De Salvia is voor de telers de belangrijkste vaste
plant, na lavendel, die zo’n 50 procent van hun
assortiment uitmaakt. In een hoekje met zelf
gezaaide Salvia kwam acht jaar geleden een mooie
plant op. De compacte groei, goede vertakking en
opvallende bloemkleur vielen ook op bij vertegenwoordigers die langskwamen. Gerrit: “Iedereen zei:
‘daar moet je verder mee’.”
Na acht jaar doorselecteren en vegetatieve vermeer2 juli 2021
dering begint deze Salvia, de Bazuin ‘Dark Night’,
2 juli 2021

11

de markt te veroveren. Gerrit: “Dat begon vorig
jaar, dit seizoen is al een flinke partij verkocht bij
de Groen Groep en ook particulieren waarderen
hem.” Bij de Groen Groep zijn hoveniers uit heel
Noord-Nederland belangrijke afnemers.
De telers lieten de ‘Dark Night’ zowel registeren in
het merknaamregister als het plantenregister. “Inmiddels pakken we de veredeling in Salvia serieuzer
aan. We hebben een gesloten afdeling in de kas
met een hommelkast erbij voor de bestuiving. Daar
komen nog leukere dingen uit”, voorspelt Anke.
Gerrit heeft door de jaren heen een twintigtal nieuwe dahliarassen veredeld. “Ik zoek steeds niches of
iets wat ontbreekt. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld miste ik een goed houdbare witte dahlia die
op zware zandgrond goed te telen is. Dat is gelukt
met de Dahlia Bazuin ‘Snow White’.”
Een nieuw ras ‘maken’ duurt ongeveer vijf jaar, van
zaaien en selectie, naar knollen rooien, daar stek
van maken, uitplanten en de nieuw planten wederom selecteren. “Voor vermeerdering hebben alle
planten al een keer gebloeid en zijn ze geselecteerd
op kleur, lengte en groeikracht”, legt Gerrit uit.

ZAAIEN EN STEKKEN

‘Uit de veredeling van
Salvia kunnen leuke
dingen komen’

Anke is verantwoordelijk voor de vaste planten bij
Kwekerij Bazuin. Het enorme assortiment op een
relatief kleine oppervlakte lijkt erg bewerkelijk
maar dat valt mee, vindt ze. “We zijn erop ingesteld. Wat teelttechnisch bij elkaar past, zetten we
bij elkaar.”
Elk jaar in december gaat ze aan de keukentafel zitten om te kijken naar hoe alle variëteiten liepen en
wat ze verder wil bijbestellen aan zaad, zaaipluggen
of stekgoed. Maar zelf zaaien en stekken de telers
ook volop. Het eerste winterzaad wordt in december gezaaid. Het stekken loopt van mei tot en met
augustus. Zowel het zaai- als stekgoed staat in hun
speciale zaaitunnels in de kas waarin de luchtvochtigheid en temperatuur flink hoger is dan buiten.
Veel zaaigoed moet ook weer verspeend worden
en uiteindelijk worden alle plantjes opgepot, het
meeste in de potmaten P9 en P11.
Tegenwoordig zaaien ze vanaf nieuwe maan tot aan
volle maan. Gerrit: “Na volle maan komt het veel
moeilijker op. Een tip van een oud-leraar van de
tuinbouwschool. ‘Kom nou’, zei ik eerst. We hebben het toch maar geprobeerd en inderdaad werkte
het dat jaar goed.”

TOEKOMST

Op Kwekerij Bazuin zijn meer dan 300 soorten vaste planten en snijbloemen te vinden.
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Momenteel springen de twee volwassen zonen veelvuldig bij. Ze hebben een technische opleiding en
of er een in het bedrijf komt, is nog niet duidelijk.
“Als dat gebeurt, dan verkopen we dit meteen, want
voor hen zit hier geen toekomst in”, beseffen beiden. Zelf houden ze het nog best tien jaar vol op de
kleine, eenvoudig uitgeruste kwekerij. Het is hard
werken, toch is het rendement, of op zijn minst de
voldoening, beter dan in de tijd dat ze druk waren
met de tulpenbroei. “Zeker de veredeling van nieuwe rassen zit nog in de lift voor ons, en dat houdt
de lol erin”, stellen Gerrit en Anke vast.

