
Eigenheimer 100 jaar. 

 

We zeggen wel eens: ‘wat is dat een eigenheimer’ en dan bedoelen we een erg 
op zichzelf staand eigenzinnig persoon die liefst geen bemoeienissen van 
anderen wil, een eigen mening heeft en zijn eigen zin doet. 

Maar we kennen de Eigenheimer ook als één van de lekkerste aardappelen en al 
100 jaar in het Westland zeer gewaardeerd. 

Deze kruimige, gele, ovale aardappel met diepliggende ogen en zeer fijn van 
smaak werd een eeuw geleden als nieuw aardappelras gekweekt door Geert 
Veenhuizen uit Noordbroek in Groningen. 

Geert Veenhuizen had toen al een carrière in het kweken van productieve 
aardappelrassen. Veenhuizen heeft duizenden nieuwe aardappelrassen gekweekt. 

Het overgrote deel daarvan werd, na enige jaren op opbrengst en kwaliteit te zijn 
onderzocht, weggedaan. Uiteindelijk bleken 94 rassen geschikt voor de praktijk 
en werden in de handel gebracht. Zijn rassen Eigenheimer, Thorbecke, Rode 

Star, Bravo en Paul Krüger maakten zo'n opgang, dat in de jaren '20 en '30 
dikwijls meer dan de helft van het aardappelareaal in Nederland uit 

kweekproducten van Veenhuizen bestond. Zijn pootgoed werd naar tal van 
andere landen uitgevoerd.  
In die tijd was Piet van der Knijff tuinder aan de Maasdijk.  De laan van Knijff is 

bij veel ouderen vast nog wel bekend.  Het was de korte verbinding, een 
binnendoortje, tussen de Maasdijk en de Polder. Naast Robbemond kon je over 

het Barm-bruggetje via de laan van Knijff snel even binnendoor naar de 
Oranjepolder. Aan beide kanten van die laan had Piet van der Knijff, een voor die 
tijd, redelijk groot bedrijf dat later onder de drie zoons werd opgedeeld.  

Piet was een prima tuinder maar nog meer bestuurder en zakenman.  Hij had 
twee goeie vaste knechten,  Bram Broos en Piet de Munck en een aantal prima 

losse werkers in de drukkere perioden.  
Piet zat als jonge kerel al in allerlei besturen zoals de Tuinbouw-onderlinge, het 
Polderbestuur, bestuurslid bij de Boerenleenbank en hij was in 1918 

medeoprichter van de Tuinbouw-aankoopvereniging Westerlee.  
Voor de aankoopvereniging reisde hij toen naar verschillende windstreken om 

tuinbouwbenodigdheden in te kopen. Touw, Engelse manden, kinnetjes, 



bonenstokken, schopstelen, schoffels van het merk Thalens uit Stadskanaal en 

vooral ook pootaardappelen vanuit Noordbroek in Groningen.  
“In die tijd was dat met de trein een wereldreis,” vertelde zijn dochter Mien, 

“Vader was dan weken van huis en als hij er weer was kwamen wagonvrachten 
met poters en tuinbouwbenodigdheden met de locomotief aan bij de Aankoop in 
Westerlee.” 

Kort gezegd: Piet van der Knijff voerde de Eigenheimer het Westland in en is hij 
daarmee de brenger van deze, nog steeds gewaardeerde aardappel.  
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