Bedrijfsreportage
‘Mensen willen meer producten van het seizoen, vooral de jongere generatie’

FOTO’S: JOOST STALLEN

Verslingerd aan smaak

Wim Bijma is wat je noemt een ‘gepassioneerd’ teler. Het overgrote deel van zijn spullen gaat naar restaurants die minder
kiezen voor ‘veel’, maar bovenal voor ‘goed’. Wat dat betreft

groothandelaar. De hoeveelheden
zijn navenant. “Een restaurant neemt
soms één, twee kisten af. Daar kun je
lang mee bezig zijn, als ze van veel
producten maar één of enkele stuks
nodig hebben.”

sluit Bijma naadloos aan bij zijn klanten. “Ik ben verslingerd
‘Dit went nooit’

aan smaak. Sta ik er niet achter, dan lever ik niet.”
krijgt enkele knolletjes aangereikt met
blad wat oogt alsof het een week oud
is. Schijn bedriegt, na de eerste hap
ontstaat een venijnig binnenbrandje,
dat hoognodig geblust moet worden.
Dat lukt prima met aardbeien. Op 40
m2 staat het ras Korona, niet bijster
productief, maar wel erg lekker.

‘Bij twijfel lever ik niet’
Bijma heeft regelmatig bezoekers over
de vloer, van koks van restaurants die
met zijn spullen werken tot groepen
belangstellenden. “In 1,5 uur laat ze
ik van alles proeven, en vertel wat ze
willen weten.“ Hij wijst op een schuur
langs het pad dat zijn tuin van voren
naar achter doorsnijdt. Het als een
gatenkaas ogende houten bouwsel
heeft duidelijke zijn beste tijd gehad,
“Je wilt niet weten hoe vaak die al
gefotografeerd is. Er wordt ook nogal
eens opgemerkt dat deze tuin lijkt op

Wie
Wim Bijma (63) is nagenoeg de
enige teler in Amsterdam. Zijn
bedrijf ligt onder de Zwanenburgbaan, in een gebied dat dient als
groene buffer tussen vliegveld
Schiphol en Amsterdam-Osdorp.
Hij beschikt over 2 hectare vollegrond, 1.000 vierkante meter glas en enkele honderden
meters plat glas voor de teelt in het voorjaar en in de
winter van Peruaanse aardappelen. Het overgrote deel
van de werkzaamheden gaat in handwerk, voor de grondbewerking beschikt hij over een freesmachine en twee
spitmachines. Momenteel werkt hij aan een uitgebreide
kruidentuin.

‘hoe een tuinderij er vroeger uitzag.’
Dat snap ik wel, indertijd zaten hier
wel 200 kwekerijen, om de stad te
voeden. Iedereen teelde met het seizoen mee, dat doe ik nu nog.”
Bijma wil de indruk wegnemen dat hij
biologisch zou telen. “Op de een of
andere manier denkt iedereen dat. Ik
vind het een modewoord. Ik teel organisch: zonder kunstmest, maar ik spuit
als dat moet. Net als het onzinnig is
dat biologisch een betere smaak heeft
dan gangbaar. Maar twijfel ik aan de
kwaliteit van mijn spullen, dan bel ik
mijn afnemer en zeg dat ik niet lever.
Ik moet er achter kunnen staan.”

Telen in het seizoen
Het is niet alleen de keus van de rassen, doceert Bijma, ook van invloed
is de grondsoort en de manier van
telen. Bijma zit op een uitgeveende
polder, de grond is bijna als potgrond

zo zwart. “Het barst van de mineralen,
bacteriën en schimmels, en vocht is
geen probleem.” Een paardenhouder
uit de buurt levert wekelijks 2 kuub
paardenmest. Verder is de Belgische
meststoffenleverancier DCM er kind
aan huis, met een scala aan meststoffen op organische basis.
Hij komt terug op het belang van telen als de tijd rijp is. Doe je dat geweld aan, dan wreekt zich dat in de
smaak, is zijn overtuiging. “Aardbeien
heb ik alleen in juni, postelein in juni,
juli en augustus, en een voorjaarsgroente als raapstelen niet meer na
de langste dag”. In zijn kas teelt hij 12
soorten meest Italiaanse wilde struiktomaten, van juli tot en met augustus,
nooit langer.
Enkele restaurants (sommige met
Michelin-sterren) belevert hij rechtsreeks, het overgrote deel van zijn
spullen gaat weg via een horeca-

Waar

De prijsstelling is eenvoudig: “Dat
regel ik zelf. Ik sla dat om naar de tijd
die ik erin steek. Ik hoef niet rijk te
worden, maar ik wil wel rijk leven. Wat
dat betreft voel ik me bevoorrecht; de
verwondering over hoe het kan groeien, dat went nooit.” Zijn vrouw doet
de administratie, soms zijn er stagiaires, maar verder doet hij het zonder
personeel. Wel ligt er een feest in het
verschiet. ”Volgende maand zit ik 50
jaar in het vak. Krijg ik op de valreep
toch nog mijn gouden horloge.”
Op zijn 63e is hij ook bezig met zijn
opvolging. “Ik ben iemand aan het
opleiden, ik hoop dat het lukt. Dat
kost enkele jaren, maar minstens zo
belangrijk is gevoel voor het vak. Het
is als met mijn klanten: ze kunnen fantastisch mooie spullen kopen. Heb je
‘het’, dan kun je er mee toveren, heb
je ‘het’ niet, dan bak je er niets van.
Lust je trouwens rode bieten?”
Door Joost Stallen
joost.stallen@reedbusiness.nl
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reitelers telen prei voor de
prei. Wim Bijma teelt prei
vanwege de bloemen. Of
de bezoeker van Groenten &
Fruit enkele bloemetjes wil proeven?
“Restaurantkoks zijn er lyrisch over. Ze
smaken als prei, maar tien keer sterker.” Zo gaat het continu door, elke 5
meter staat er wat anders. “Moet je
zeker even proeven, want dat is …”,
waarna er weer een verhaal volgt over
de herkomst, de beste teeltperiode,
de bereiding, en bovenal over de
smaak, die soms wel heel uitzonderlijk is. Bij voorbeeld ABC-kruid, een
van de circa 140 soorten en gewassen
die Bijma teelt op zijn tuin van 2 hectare, onderaan de dijk in AmsterdamOsdorp. De eerste 3 seconden is de
smaak niet bijzonder, daarna ontstaat
een blikkerige mondgevoel, alsof de
tandarts een verdovingspuit heeft gezet. “Moet je mengen met koriander
en rucola, is heerlijk.”
Wim Bijma is als ABC-kruid: minder
van het type ‘als je haar maar goed
zit’, maar uitgesproken als het gaat
om smaak. Verslingerd is misschien
beter omschreven. “Voor Brabantse
putjeskool mag je me ‘s nachts wakker
maken, maar moderne hybride wittekool is aan mij niet besteed. De smaak
is me te vlak.” Dan: “Heb je wel eens
echte radijs geproefd?” Zijn bezoeker

Amsterdam en omgeving zit ruim in haar jasje als het
gaat om uitgangsmogelijkheden. Dat geldt ook voor het
aantal ‘betere’ restaurants. Als Wim Bijma in dat soort
gelegenheden aanschuift, is de kans aanzienlijk dat hij
zijn eigen groenten uitgeserveerd krijgt. Tot een jaar of
zeven teelde hij voor de veiling, totdat hij in aanraking
kwam met een markthandelaar. Een jaar of vijf geleden
breidde zijn afzet verder uit naar een aantal toprestaurants. Koks vroegen Bijma om specifieke gewassen en
Bijma ging zelf op zoek naar bijzondere teelten. Het benodigde zaad komt van zaadhuizen als Vreeken in Dordrecht
en Van der Wal in Hoogeveen. Inmiddels teelt Bijma zo’n
140 gewassen, als het even kan met een teeltronde per
jaar.
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