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Stertt rerr n kwekww enkk

O
p een warme zaterdag in mei
rijdi ik met de Amsterdamse
tuinder Wim Bijmi a naar Zr ee-
land. We gaan Dieneke Klom-
pe bezoeken, die net als hij i bij-i
zondere groenten, kruiden en

eetbare bloemen kweekt. De tuinders kennen
elkaar nr iet. Beiden leveren aan restaurants die 
volgens restaurantgidsen tot de top behoren en 
beiden worden door kor ks op handen gedragen. 
Zowel Bijmi a als Klompe kweekt et en klein deel
van hun spullen in een ongestookte kas en ver-rr
der groeit at lles buiten, in de koude grond. Dat 
maakt ze in Nederland uniek. En dat mt aakt mt ij
nieuwsgierig: wat moet jt e voor ir emand zijni om 
zo’n bedrijfi tf e hebben? Na lang sg oebatten zijn ze 
eindelijk bereid een beetje van hun tijdi , zo kost-
baar ir n dit seizoen, op te offerff en.

Met de tuin van Bijmi a ben ik ak l bekend, om-
dat ik hk em dit jt aar een dag in de week mk ag hel-

pen. Zijni tuin is ruig en heeft at ls randverschijni -
selen bouwvallige schuren en verroeste fietsen. 
Hij i voelt zt ich prettig bij i de geordende chaos die 
hij i in zijn tuin heeft gt ecreëerd. Groenten poot 
hij i in rechte lijni en, zodat ht ij er makkelijk met 
de schoffeff l doorheen kan, maar ir k vermoed dat 
hij i het meest gt eniet van de golvende lijni en van
zijni kruidentuin, waarin de planten nauwelijks
in bedwang wg orden gehouden.

Geen bedrijfi spff lan
Het eerste wat ot pvalt at ls we de tuin van Klompe
in het dt orpje Zonnemaire bereiken, is een an-
der esthetisch gevoel. Hier hr eersen orde en rust.
Rechte lijni en, brede paden, niets is hier overbo-
dig. WaaWW r Bijmi a zich beperkt tt ot groenten, krui-
den en eetbare bloemen, zien we bij i Klompe
ook fruit- en notenbomen en niet-ett etbare bloe-
men, die uitbundig staan te bloeien. Ik nk oem 
beiden tuinder, maar Kr lompe wil dat nt iet. ‘Ik
teel geen groenten’, zegt ze. ‘Ik teel natuurlijke
geur-,rr kleur-rr en smaakstoffenff . Ik kk week pk roduc-
ten voor dr e zintuigen.’ Hoe ziet zt e zich dan wel? 
De boerendochter dr ie eerst dt ocent tekenen en
handvaardigheid werd en op haar vr eertigste
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Onder koks hebben kwekers Wim Bijma en Dieneke Klompe een sterrenstatus. 
In Amsterdam en Zeeland telen zij de allermooiste groenten, kruiden en eetbare 
bloemen in de ongestookte kas en op de koude grond. In sommige restaurants 
bepalen de kwekers zelfs het menu.

‘Ik teel geen groenten, ik 
teel natuurlijke geur-, kleur- 
en smaakstoffen’
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Koks die bij Klompe 
en Bijma langskomen, 
kunnen rekenen op 
een rondje proeven, 
waardoor ze op betere 
ideeën komen dan 
wanneer ze alleen de 
bestellijst doorpluizen. 

toch een tuin begon, noemt zich liever boerin.
Bijmi a houdt het biji tuinder.

Klompes tuin mag ordelijki zk ijn, al snel in het
gesprek blijkt dt ie niet het resultaat te zijn van
een doorwrocht bt edrijfi spff lan. Toen zij tien jaar
geleden de grond kocht, wist zt e wel hoe, maar
nog niet pt recies wat ze zou kweken en een af-ff
nemer vr oor de oogst wt as er ook nog niet. Bijmi a
kwam vijftiff g jaar gr eleden, als veertienjan rige, biji
zijni  vader ir n de tuin. Ze kweekten een beperkt 
aantal gewassen en verkochten de oogst aan de
veiling. VanVV af df e jaren tachtig gg ingen de meeste
tuinders bij hem in de buurt mt ee in de mode
van schaalvergroting eg n gestookte kassen, ter-
wijli  Bijma vasthield aan zijn twee hectare koude
grond. Collega-tuinders versleten hem voor
gek. Zij zijn inmiddels bijna allemaal faiff lliet en
Bijmi a’s bedrijf flf oreert. Ook hiji heeft ff geen be-
drijfspff lan, maar dar t wil niet zet ggen dat hiji niet
nadenkt over dr e richting van zijni  bedrijfi .ff Tien
jaar gr eleden besloot hiji het geleidelijki tk e veran-
deren en hij verlegde het accent vt an een klein
aantal groenten naar 1r 40 bijzondere kruiden en
groenten, waarvan nu een groot deel bij restau-
rants terechtkomt.

Minitomateaa n
Klompe en Bijmi a leven van de opbrengst vt an
hun bedrijf.ff En toch is het zt e vooral te doen om
het plezier dr at zt e aan hun werk beleven. Ze hou-
den van zaaien, stekken en poten, ze houden
ervan de planten te zien groeien. Veel van hun
werk gk ebeurt mt et dt e hand, al heeft Bt ijma geïn-
vesteerd in meerdere kleine machines die spit-tt
ten, schoffeff len en verdorde stengels kneuzen.
De machines zijni  wel allemaal handbediend.

De oogst, het moment wt aarop ze gaan ver-
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Bijzondere gewassen
Ik vk roeg og m een paar vr oorbeelden van wat
Dieneke Klompe en Wim Bijmi a kweken.
Bijmi a geeft ff als voorbeelden: zilverwitte 
alsem, zomeralsem, Mexicaanse dragon, 
bloedzuring, zwartmoeskervel, sint-ja- nsui,
klaverzuringknol (foto), zeven soorten
tuinbonen, vijfi tiff en soorten tomaten en tien
soorten munt.
Klompe wil geen voorbeelden geven: ‘Als ik 
dat doe, word ik wk eer in een hokjek geduwd.
Terwijl het niet gt aat om wat it k precies teel.
Het gaat nt iet om de planten op zich maar
om wat zt e met je doen. Wat ik tk eel, geeft et en
ervaring dg ie door al je poriën naar binnen
stroomt.’

dienen, is niet het hoogtepunt vt an hun werk.
Het doet Bt ijma bijvoorbeeld pijn de eerste ra-
barber vr an een prachtig rg abarberveld te snijden
en zo een gat te slaan in het frisse groen. Dan
is het mt ooie eraf. Andere tuinders vinden hem
niet wt ijs — het gaat ht en juist ot m het oogsten —
maar Kr lompe knikt, die voelt ht et nt et zt o.

Bijmi a en Klompe streven allebei hardnek-kk
kig naar dr e mooiste en smakelijki ste plant. Ze
hebben een toewijding, een fascinatie die ook
de beste koks kenmerkt, en ook dk at gt ramme-
tje gekte. Dit zt al hun populariteit ot nder kr oks
gedeeltelijk verklaren; het is het ft eeff st dt er hr er-rr
kenning. ‘Koks’, zegt Kt lompe, ‘hebben besloten
dat ik lk euk ben.’ Als een nieuwe kok bk elt ot m te
vragen of hiji wat mag bestellen, zegt zt e dat hiji
eerst maar er ens moet kt omen kijken. ‘Best at r-
rogant’, vindt zt e zelf.ff Koks die (op afspraak)kk
biji Klompe en Bijmi a langskomen, kunnen re-
kenen op een rondjed  proeven, waardoor zr e op
betere ideeën komen dan wanneer zr e alleen de
bestellijsi t doorpluizen. Het is iets van de laatste
jaren, dat koksbezoek en het mt eebrengen van
leerling-kgg oks als onderdeel van hun opleiding.
De tuinders genieten ervan, al moet het niet tt e
veel worden, want ht et lt eidt at f van het echte werk.

‘Teel je ook ok p verzoek?’, wil Bijma weten.
Dat doet Kt lompe soms, maar zr e zoekt vt ooral
naar pr lanten die zich prettig voelen in haar tr uin
en die zij goed kan kweken. Dat ze veel minito-
maten in alle kleuren van de regenboog kweekt,
is dus niet omdat et r zo veel vraag naar ir s, maar
omdat zt e daar gr oed in is. En het mt aakt nit et ut it
wat ze kweekt; verkopen doet ze toch wel. Som-
migen van haar kr oks geven haar dr e vrije hand.
Ze plaatsen dus geen bestelling, maar wr achten

af wf at zt e krijgen. Bijmi a daarentegen is veel
kruiden en groenten op verzoek van koks gaan
kweken. Hiji heeft ff er lr ol in, en na vijfi tiff g jaar kr ent 
hiji de bodemsamenstelling vg an elke centimeter
grond. Hiji weet wt at wt aar het beste groeit. Wim
heeft ff koks die hun menukaart bt aseren op wat er
uit zijni  tuin komt. Heeft ht ij geen tomaten, dan
hebben ziji geen tomaten op hun menu.

Tripmadam
De bestelde spullen worden door dr e restaurants
opgehaald, door dr e gespecialiseerde groente-
handelaar, of per koerier vr erstuurd. Voor hr un
prijzen kijki en beide tuinders slechts zijdi elings
naar wr at dt e concurrentie doet. Ze bedenken een
prijs die ze redelijk vinden. Personeel hebben ze
geen van beiden, daarvoor zr ijn ze te eigenzin-
nig. Eigenlijki wk erken ze het liefst alleen, al heeft
Bijmi a’s zomers een stagiair. Hiji bewerkt onge-
veer dr rie keer zr o veel grond als Klompe, maar
ziji geeft ff dan ook nog twee dagen in de week les.
Bovendien heeft ff Bijmi a in de loop der jr aren een
fenomenale efficff iëntie en snelheid bereikt.

Deze eigenzinnige tuinders doen wat zt e het 
allerliefst wt illen doen en hebben de toppen van
hun kunnen nog ng iet bereikt. Dat mt aakt zt e ge-
dreven. Bijmi a heeft ff geen plannen om het bedrijf
aan iemand anders over tr e doen of omf met pen-
sioen te gaan. Dat komt miji goed uit. In de tuin 
wijsi ik op een kruid. ‘Hoe heet dat, Wim?’, vraag 
ik. ‘WeeWW t je dat nt iet? Dat it s nou tripmadam, Hi-
lary. Jij i weet nt iet veel hè, voor een culinair sr chrij-i
ver. Het it s maar gr oed dat je hier komt bijli eren.’

bijzi onderegrr roenten.nl
wimbijmi a.com
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