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Het ideale boerenbedrijf van...

arijn van Lieshout

In 2010 kregen mijn ouders bij toeval een
stuk grond in bezit van 0,6 ha. Het lag op
een prachtige plek; vooraan in de Ooijpolder in Nijmegen, 10 minuten lopen van het
stadscentrum. Tuin of natuur, dat was nog
onduidelijk. Het plan om er een biologische
fruittuin van te maken moest toen nog ontstaan.
Tijdens en na mijn opleiding aan Warmonderhof groeide mijn interesse in de fruitteelt.
Na twee jaar te hebben gewerkt in grote biologisch fruitteeltbedrijven bleef bij mij de
vraag knellen of het ook mogelijk is gezond
fruit te telen met een regelmatige opbrengst
zonder de meststoffen en spuitmiddelen te
gebruiken die voor de biologisch(-dynamische) fruitteelt worden gebruikt. We kozen
ervoor om de tuin in te richten als een natuurlijke fruittuin genaamd ‘de Ooijgaard’.
Ieder jaar is de Ooijgaard voor mij weer een
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nieuw hoofdstuk waar ik van leer. Door te
kijken en heel veel waar te nemen, en stappen terug te doen op momenten dat je eigenlijk in zou moeten grijpen, heb ik nu een
tuin waar ik nooit hoef te spuiten. Er is een
gezond ecosysteem, met een gesloten kringloop, waar hagen, vele bloemen, kruiden,
wilde planten in en rondom de fruitbomen
staan. Ieder jaar geeft de tuin een mooie
opbrengst die ik bij verschillende verkooppunten in Nijmegen kan wegzetten.
Ik ben me er altijd bewust van geweest dat
ik van zo’n kleine tuin niet rond kan komen.
Als ik dat wel zou willen, dan zou schaalvergroting noodzakelijk zijn. Drie jaar geleden moest ik beslissen of ik deze stap wel
of niet zou maken, omdat ‘de Ooijgaard’
geheel mijn bedrijf werd. Ik heb besloten
deze stap niet te maken omdat ik het jammer zou vinden om weer terug te gaan naar
meer intensief denken en telen vanwege de

grote investeringen die er dan gedaan zouden moeten worden.

Om toch mijn inkomsten te genereren ben
ik juist op nog kleinere schaal gaan werken.
Met veel plezier werk ik nu als tuinman/
hovenier. Ik ben actief in particuliere stadstuinen en geef advies hoe mensen op een
ecologische manier met de tuin om kunnen
gaan. De kennis en ervaring die ik in mijn
eigen tuin verkrijg, kan ik goed gebruiken en
omzetten voor kleine (sier)tuinen.

De komende jaren ga ik proberen om naast
de vrijwilligers die er nu al werkzaam zijn,
nog andere mensen met nieuwe ideeën bij
de Ooijgaard te betrekken. Op deze manier
wil ik het kringloop-ecosysteem uitdragen,
plezier in de natuur meegeven, maar ook
meer sociale levendigheid in de Ooijgaard
brengen. De tuin is nooit af.
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