
Puur tuingeluk. Dat is de slogan van kwekerij Baas, een 
pot- en perkplantenkwekerij in Ens, in de Noordoost-
polder. Het bedrijf heeft een teeltoppervlak van 29,5 ha; 
met 25 ha glas, 2,5 ha kas in aanbouw en 2 ha buiten-
teelt. En inderdaad: als bezoeker word je blij van de 
vrolijke rode en witte kleuren van de vele kerststerren 
in de kassen, die momenteel worden geleverd aan su-
permarkten en tuincentra in Nederland en daarbuiten. 
“We telen meer dan een miljoen kerststerren op jaar-
basis, waarvan 98 procent rood en de rest wit”, vertelt 
Jarno Baas, die samen met zijn broer Dieter de kwekerij 
runt. “De vraag naar kerststerren begint al vroeg. Men-
sen willen in deze tijd gezelligheid in huis halen.”

Milieuvriendelijk telen
Vader en moeder Baas begonnen zo’n veertig jaar gele-
den met de kwekerij op de hoofdlocatie van het bedrijf. 
“Onze ouders zijn begonnen met snijbloemen en bui-
tengroenten, zoals spruiten en schorseneren. In de loop 
van de jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een kwekerij 
voor pot- en perkplanten”, vertelt Jarno Baas. “Dieter en 
ik hebben het bedrijf vervolgens voortgezet.” De voor-
laatste uitbreiding dateert van 2011, daarna is ervoor 
gekozen om intern te optimaliseren. “Dat betekende 
meer omzet van dezelfde meters halen”, legt de kweker 
uit. “We zitten nu echter aan ons maximum, vandaar 
de nieuwbouw. Er blijft vraag naar pot- en tuinplanten.”

Kwekerij Baas probeert in de bedrijfsvoering waar 
mogelijk te verduurzamen. Het bedrijf stookt al elf 
jaar met een houtkachel bij. Sinds twee jaar worden de 
kassen voor 100 procent met houtkachels verwarmd en 
zijn daardoor gasloos. Ook een deel van de elektriciteit 
wordt met de houtinstallatie gegenereerd. “We kunnen 
onszelf daarmee bijna geheel in onze energievraag voor-
zien”, zegt Baas. Om het middelengebruik zoveel moge-
lijk beperken, wordt in kerststerren en binnenkort ook 
in bolchrysanten biologie ingezet. Daarnaast beschikt 
de kas over een volledig gesloten watersysteem. Verder 
was Baas naar eigen zeggen heel lang als enig seizoens-
bedrijf Socially Qualified-gecertificeerd. De kwekerij is 
ook in het bezit van de MPS A+ en GAP certificaten.

Volledig ontzorgen
Om als bedrijf rendabel te blijven en door te groeien, heb 
je ontzorgende partijen nodig, weet Jarno Baas. “Van Ipe-
ren ontzorgt ons met hun technische kennis als groeis-
pecialist.” Patrick Smidt, specialist gewasbescherming en 
biologie bij Van Iperen, bezoekt de kwekerij elke veertien 
dagen, om het bedrijf van advies te voorzien. “We doen 
dan een rondje over beide locaties en ik heb een gesprek 
met de teeltspecialisten van Baas. Van Iperen werkt met 
een scout- en registratieprogramma. De teeltspecialisten 
doen zelf de scouting in de kassen en voeren de data in 
het systeem in, zodat ik al van tevoren weet wat er speelt. 
Daar kan ik dan advies op geven.”

Volgens Smidt zijn er weinig bedrijven die tijdens een 
bezoek zo goed zijn voorbereid als Baas. Hij heeft samen 
met teeltspecialist Niels IJzerman van de kwekerij een 
scoutprotocol ontwikkeld, om de druk van plaaginsecten 
in beeld te brengen. IJzerman: “Wij kijken bij het scouten 
vooral naar de vangplaten, Patrick kijkt ook naar het ge-
was.” Smidt: “Het voordeel van scouting is dat je gerich-
ter kunt kijken. Dat bespaart tijd en er is gelegenheid om 
andere dingen te bespreken. Ik maak na elk bezoek een 
bezoekverslag met zaken die mij zijn opgevallen, met een 
advies erbij. Dat verslag wordt breed verspreid binnen 
het bedrijf.”

Niels IJzerman werkt op dit moment aan een dronepro-
ject om het gewas nog beter in de gaten te houden. “We 
doen al kiemtellingen met de drone en bekijken nu of 
het mogelijk is de rijpheidsstadia van de plant met het 
apparaat te bepalen. Andere plannen met de drone zijn 
om plagen in een vroeg stadium te ontdekken en groei-
curvemetingen te doen”, aldus de ‘digitale’ tuinder.

Biologie waar dat kan
Kwekerij Baas werkt in kerststerren al jaren met biologi-
sche gewasbescherming. Ook wordt bekeken of biologie 
in bolchrysanten kan worden ingezet. “We hebben dan 
twee grote teelten te pakken”, zegt Jarno Baas. “De uit-
daging is om met een krimpend pakket aan chemische 
middelen een gezond gewas te telen. Biologie is een be-
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langrijk onderdeel van ons gewasbeschermingsbeleid, 
maar het is niet mogelijk om het in al onze gewassen 
toe te passen. De omloopsnelheid is hier hoog: som-
mige pot- en perkplanten staan maar vijf weken in de 
kas. Het is dan lastig om in zo’n gewas een populatie 
natuurlijke vijanden op te bouwen.”

Patrick Smidt maakt zich zorgen over het wegvallen 
van breedwerkende middelen. “Er vallen steeds meer 
middelen af, terwijl oude plagen de kop opsteken”, 
zegt hij. “Die zijn minder goed te bestrijden met biolo-
gie. Ook duiken er nieuwe plagen op. Je blijft chemie 
nodig houden om te corrigeren.”

Baas vangt zelf regenwater op, om in droge zomers in 
de eigen waterbehoefte te kunnen voorzien. Er wordt 
op dit moment een nieuw waterbassin van 40.000 

kuub gebouwd, waarop ook zonnepanelen worden 
geïnstalleerd, vertelt de kweker. Henk Brakels, 
technisch specialist waterkwaliteit bij Van Iperen, 
houdt voor Baas de waterkwaliteit in de gaten, zowel 
in de bassins als in de kassen. Brakels neemt elke 
zes à acht weken monsters van het water, die in het 
laboratorium op bacteriën en schimmels worden 
geanalyseerd. Aan de hand van de uitslagen kunnen 
we de dosering van Huwa-San aanpassen, legt hij uit. 
“Huwa-San is een gestabiliseerde waterstofperoxi-
de die de leidingen en de gietbomen vrij houdt van 
biofilm. Het wordt via doseerpompjes gedoseerd in de 
leidingen.”

Water is de basis van het teeltproces, vervolgt Jarno 
Baas. “Als de leidingen schoon zijn, is het water bij de 
plant ook schoon. Dat geeft minder problemen in de 

teelt: minder uitval van planten, maar ook minder 
verstopte leidingen.” Henk Brakels: “Vroeger werd 
er nauwelijks naar water gekeken. Met het wegval-
len van middelen is schoon water belangrijker dan 
ooit. Je kunt beter aan de voorkant aandacht aan de 
waterkwaliteit geven, dan dat je aan de achterkant 
de gevolgen van verontreinigd water op de plant 
met chemie moet bestrijden.”

Meerjarige overeenkomst
De continuïteit van de samenwerking tussen kwe-
kerij Baas en Van Iperen is onlangs bekrachtigd 
met een meerjarige overeenkomst. Volgens Jan Jan-
sen, commercieel technisch specialist bij Van Ipe-
ren, geeft dat voor beide partijen een stukje rust. “Je 
weet nu precies wat je aan elkaar hebt”, zegt hij. “We 
ontzorgen in de advisering van het gehele pakket 

van producten. Zo hebben we elk kwartaal overleg 
met de inkoper van Baas over de marktsituatie. Op 
dit moment is de markt voor meststoffen een span-
nende markt. Niet alleen wat de prijs betreft, maar 
ook of de producten überhaupt kunnen worden 
geleverd. Voor biologie en gewasbescherming wer-
ken we met vaste prijzen, die we in januari/februari 
voor het hele jaar afspreken.”

Jarno en Dieter Baas zijn erg tevreden over de 
samenwerking met Van Iperen. “Het is belangrijk 
om goed met elkaar te communiceren en bij elkaar 
over de vloer te komen. Onze samenwerking is sterk 
gebaseerd op relatie en prestatie”, aldus Jarno Baas. 
“Het voelt echt als samen”, besluit Patrick Smidt. 
“Ons advies wordt gewaardeerd en er wordt daad-
werkelijk iets mee gedaan.”

KWEKERIJ BAAS IN HET KORT
Kwekerij Baas is een pot- en perkplantenkwekerij in Ens. Het 

bedrijf heeft een teeltoppervlak van 29,5 ha; met 25 ha glas, 

2,5 ha kas in aanbouw en 2 ha buitenteelt. De kwekerij teelt 

100.000.000 seizoensplanten per jaar voor de retail in heel 

Europa. Er werkt zeventig man vast personeel bij Baas, in 

drukke tijden wordt ook gebruik gemaakt van flexibel personeel. 

Kwekerij Baas brengt jaarrond vijf verschillende collecties op de 

markt, waaronder het eigen merk Blooming Joy.

135134

K A S M A G A Z I N E - 2 0 2 1 - 0 4K A S M A G A Z I N E - 2 0 2 1 - 0 4


