
De schoonheid zien van elk seizoen

Bio-bloemen bij Bijenbrood

Jacolien Cleveringa:
“Ik verstop graag granen, een 

bloeiende wortel, prei of 

pastinaak in een boeket”
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men hadden meegemaakt wist ik niet. Alsof het niet 

uitmaakt, omdat ik ze toch niet in mijn mond stop. Ik 

denk echt dat het de reden is waarom de biologische 

groenteteelt in Nederland zo goed aanslaat, maar de 

biologische bloementeelt nog niet.” Dit besef heeft 

haar droom om haar eigen biologische bloemen te 

verbouwen aangewakkerd. 

Ze verbaasde zich erover dat er bloemen uit lage-

lonenlanden als Zuid-Afrika en Colombia met het 

vliegtuig hiernaartoe komen, soms zelfs naar de 

veiling in Aalsmeer, om van daaruit weer naar het 

buitenland te gaan. Jacolien: “Bloemen kun je tegen-

woordig elke dag kopen. Mensen beseffen bijna niet 

meer dat er niet het hele jaar bloemen zijn. Terwijl als 

je om je heen kijkt... in de zomer bloeit er van alles, 

maar in de winter is er niets.” Aardbeien kun je ook 

het hele jaar kopen, maar zijn ze in de winter ook lek-

ker? Zo is het eigenlijk ook met bloemen.

Bloeiende wortel 

Vee van de snijbloemen van Bijenbrood is eetbaar. “Ik 

verstop graag granen, een bloeiende wortel, prei of 

pastinaak in een boeket. Bloemen zijn mooi genoeg 

van zichzelf en dat laat ik graag zien.

In het najaar is alles op zijn retour. Maar als je goed 

om je heen kijkt, zie je ook dan zo veel sierlijke dingen: 

zaaddozen, takken, dingen die de natuur biedt buiten 

de bloeitijd van de bloemen. Daar zou ik heel graag 

naartoe willen: dat we de schoonheid leren zien van 

elk seizoen,” vertelt Jacolien. Verschillende bedrij-

ven, restaurants en koffiebars in de stad hebben een 

abonnement op haar boeketten en ze verkoopt ze 

in Rio de Bio, een kleine biologische winkel waar ze 

werkt. Die bijbaan is nog wel nodig: “Het liefst werk-

te ik alleen maar in de tuin, maar dat is financieel nog 

niet mogelijk.” De bloemen van Bijenbrood hebben ook 

geen biologisch keurmerk, terwijl ze wel volgens deze 

principes worden verbouwd. “Ik zou wel willen, maar 

ik verdien nog niet genoeg om het te kunnen betalen. 

Ik vertrouw erop dat mensen mijn verhaal belangrijker 

vinden dan een keurmerk.” 

Bijenbrood is een kleine kwekerij 

in de Koningshof, aan de rand van 

Utrecht. Afhankelijk van het weer 

en het seizoen zijn er bloemen 

van juni t/m september.

| bijenbrood.nl

Jacoliens passie voor bloemen heeft een lange aan-

loop gehad. Omdat ze goed kon leren, ging ze naar de 

universiteit. Tijdens haar studie literatuurwetenschap-

pen moest ze in hoog tempo veel lezen en analyseren. 

Aangezien Jacolien van zichzelf al een echte denker 

en dromer is, voelde ze zich soms net een ‘wandelend 

hoofd’. Ze maakte haar studie wel af en wijdde haar 

eindscriptie aan de Groninger dichter C.O. Jellema. Het 

was zijn gedicht ‘Zomernacht’ dat haar verlangen naar 

het werken in de natuur aanwakkerde en er uiteinde-

lijk voor zorgde dat ze haar hart ging volgen.

Zo kwam het dat Jacolien na de universiteit nog een 

tweejarige mbo-opleiding ging volgen: de deeltijd-

opleiding aan Warmonderhof, de biologisch-dyna-

mische landbouwschool. “Ik had het gevoel dat ik er 

paste, ook al ben ik geen boerendochter en kom ik 

niet met de tractor naar school.” Voor die tijd kende 

ze de antroposofie niet, maar het hoofd-hart-en- 

handenprincipe bleek voor haar de enige manier om 

gezond en gelukkig te zijn en om een bedrijf succes-

vol te kunnen runnen. 

Op Warmonderhof ontdekte ze het belang van een 

gezonde bodem en biodiversiteit. “Als we naar een 

leefbare planeet willen, moeten we goed voor onze 

bodem zorgen. Daarbij kunnen de bloemen niet ach-

terblijven.” Ze vroeg zich af waarom ze op school wel 

les kregen in biologische akkerbouw, veehouderij en 

landbouw, maar niet in bloementeelt. Die vraag leef-

de bij meer studenten en op hun verzoek kwamen er 

lessen in bloementeelt. Jacolien: “Tijdens die lessen 

dacht ik: natuurlijk, dit is het! Mijn moeder was vroe-

ger ook bloemist en ik denk dat ze onbewust wel iets 

van haar passie op mij heeft overgebracht. Toen ik dat 

inzag, vielen de puzzelstukjes ineens in elkaar.

Bio-bloemen

Jarenlang had ze iedere week op de bloemenmarkt 

in Utrecht bloemen gekocht, zonder erbij stil te staan 

welke weg die hadden afgelegd. “Ik wilde weten 

waar mijn eten vandaan kwam, maar wat mijn bloe-

Ze ziet bijna op tegen het oogsten, omdat er nu van alles tussen haar bloemen vliegt. “Kijk,” 

zegt Jacolien en we zakken door onze knieën voor een veldje met klokvormige bloemen, die een 

beetje geuren naar lavendel. “Als je ziet wat er allemaal boven vliegt, dan snap je waarom de 

Phacelia ook wel bijenbrood of bijenvriend wordt genoemd.” Het is inderdaad indrukwekkend, 

de grote hoeveelheid bijen en hommels die om de blauwe bloemen zoemen. Het zijn de 

lievelingsbloemen van Jacolien Cleveringa (28) die haar inspireerden voor de naam van haar 

biologische bloemenkwekerij: Bijenbrood.
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