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Vernieuwing   

150 jaar geleden werd Rudolf Steiner geboren. Nog altijd biedt zijn werk inspiratie.
We willen zijn teksten duiden, in praktijk
brengen en erop voortbouwen. Ik heb het
even nageteld: in deze DP wordt zijn naam
47 keer genoemd.
De BD-landbouw volgt haar ontwikkelingsweg. Maar bij elke nieuwe ontwikkeling vragen we ons af: is dit een stap vooruit of achteruit? Is verplicht preparatengebruik uit de tijd, omdat het bedoeld was
als middel om een bepaald bewustzijn te
bereiken? Of is BD-landbouw zonder preparaten - in de woorden van Jean-Pierre
van Aalst - ‘als een kerk zonder kruis’? Of
hebben we nieuwe preparaten nodig, zoals Guurtje Kieft schrijft?
Waar het in deze vragen om draait is: wat
is de essentie van de BD? Die essentie krijgen we scherper in beeld wanneer we aan
vernieuwing werken; met twee stappen
vooruit en één achteruit. Dat geldt voor
de beweging in zijn geheel, maar ook voor
individuele bedrijven. De golf van nieuwe
BD-bedrijven uit de jaren 70 en 80 zorgt
nu voor een bedrijfsovername-golf. Bedrijven gaan zich vernieuwen; met twee
stappen vooruit en één achteruit. Een eigentijds thema voor de winterconferentie!
Ellen Winkel, hoofdredacteur,
ellen@schrijfwinkel.nl
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‘We willen
het bedrijf
doordragen’

Winterconferentie

8 2 en 16 maart; thema Bedrijfscontinuïteit

Demeter

18 Tijd voor het nieuwe bewustzijn

S

inds 1978 wonen en werken Sijmen Brandsma (57) en Sissie Haijtema (58)
op Land en Boschzigt in ’s Graveland. Ze bouwden de moestuin van het

conferentieoord uit tot een gevarieerd tuinbouwbedrijf met een winkel, een

horeca-tak en een zorgtak. De tijd is aangebroken om op zoek te gaan naar

Humus tussen kosmos en aarde

opvolgers.  Deel 6 in de serie bedrijfsovername.   Tekst: Jozien Vos / Foto’s: Land en Boschzigt

34 Het levenswerk van Jaap en Adri Bakker
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E

en uithangbord in uitbundige kleuren markeert de ingang van
Land en Boschzigt aan een statige laan tussen Hilversum en
’s Graveland. Een ongeplaveid pad met een enkele kuil verrast
me: waar leidt dit heen? Een schuur komt in beeld, en een
spoelplaats met kistjes, een kas, een winkel. Een winkel in een schuur,
geen glanzend supermarktgebeuren, maar een verrassend sfeervolle
ruimte. Je loopt hier vanzelf langzaam, staat stil, zoveel is er te zien.
Hier is duidelijk met zorg en smaak geproefd en uitgestald.
Achter de winkel ligt het hart van de tuinderij: de kas en de akkertjes, met
aan de rand een schapenweitje met hoogstamfruit. Een bosrand omringt
het geheel. Een zeer luxe appartementencomplex kijkt net niet opdringerig door de andere bomenrand. Drie wat oudere jongens lopen achter hun
kruiwagen, hun stap is zwaar, niet helemaal thuis in de wereld. “Je ziet
altijd beweging,” zal tuinder Sijmen Brandsma later vertellen. “De hele
week door is er activiteit. Schapen, mensen met kruiwagens, klanten.”

Geschiedenis
Deze omgeving werd in de Gouden Eeuw gebruikt als zandwinningproject, legt Sijmen uit bij een kop koffie. Het zand diende als ballast
voor de schepen die naar de Oost voeren en als bouwgrond voor de
grachtengordel. Na de ontginning ontdekten rijke Amsterdammers
‘t Gooi om te wonen en legden ze landgoederen aan met sier- en
moestuinen. Het landgoed Land en Bosch behoorde toe aan een adellijke familie en werd in 1947 gekocht door de Christengemeenschap
voor een conferentieoord. In 1949 startte Pien Kortenoever als eerste
tuinvrouw in de moestuin.

Een opvolger zal eigen keuzes
maken. Wat zal hij ontwikkelen
en wat niet?

Sijmen en Sissie ontmoetten elkaar op een opleiding voor cultureel
werk. Ze vonden hun levensinspiratie in een Camphill-gemeenschap in
Schotland. “De manier van werken met elkaar, met veel respect en liefde. Concreet gemaakte antroposofie,” vertelt Sijmen. “Je deelde alles
met elkaar, de gemeenschapszin met ieders eigenheid en eigenaardigheden.” Hij ontdekte er dat hij met zijn handen buiten bezig wilde zijn.
Terug in Nederland vond Sis een baan in de kinderpsychiatrie en Sijmen
zocht en vond een tuin. Hij herinnert zich nog precies hoe hij op de
fiets aankwam en hoe hij een soort lieve tuinkabouter ontmoette met
een grijs ringbaardje en mooie blauwe ogen. Het was meneer Crum, de
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tuinman. “Hij hoorde mijn verhaal aan en zei ‘dat moesten we maar
eens proberen’,” vertelt Sijmen. Hij kon aan het werk voor kost en inwoning en 100 gulden zakgeld in de maand. Samen met Sis woonde
hij bovenin de tuinschuur; de schuur die later winkel zou worden. Zo
begon Sijmen’s tuinleven in februari 1978. “Ik leerde het breedwerpig
zaaien van bospeen in een bak eenruiters. Het eindeloos mengen met
zand, breedwerpig uitzaaien en dan aanharken, aandrukken met een
plak en tot slot het glas er weer op. En spitten heb ik geleerd. We
brachten goed verteerde mest uit op de zandgrond. Je maakt eerst een
voortje. Dan spit je en draait de schep zo dat hij omgekeerd op de tegenoverliggende zijde van de voor komt. De mest is wat zwaar en rolt
dan in de voor. Dat is belangrijk om goed te kunnen zaaien later.” Zoals
meneer Crum het hem leerde, het harken en het spitten, zo leert Sijmen
het nu nog steeds aan mensen die bij hem komen werken.
Na twee jaar kon Sijmen de rol van meneer Crum overnemen: hij werd
hoofdtuinman in loondienst van conferentieoord Land en Bosch. Om
economische redenen ontwikkelde Land en Boschzigt zich in de tachtiger jaren van een ‘moestuin voor het conferentieoord’ tot een op de
handel gerichte productietuin, met als specialisatie de primeurteelten
met behulp van folie en acryldoek. Sijmen en Sissie werden in 1990
zelfstandig ondernemer in een Commanditaire Vennootschap met
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Stichting Land en Bosch als stille vennoot. Toen het conferentieoord
in 2003 ophield te bestaan konden Sijmen en Sissie de twee hectare
grond zelf aankopen.

Zwaar en mooi
Het werk was fysiek heel zwaar met een oogstpiek in mei en juni. “‘s
Ochtends om zes uur op de knieën over het land en bosjes per minuut
maken.” Toen Sijmen in 1996 een hernia kreeg gingen ze op zoek naar
een nieuwe koers. Een langzaam proces van afscheid nemen van de
handel volgde. “We zijn ons gaan richten op de mogelijkheden van ons
terrein en zo gingen we andere keuzes maken,” vertelt Sijmen. “Welke
sterke punten heeft deze plek? Mensen komen hier graag. Het is hier
mooi en we wonen in een dichtbevolkt gebied. Als ze toch komen, dan
kun je ze ook koffie en thee schenken. Verder hebben hier altijd dolende
zielen meegedraaid. Dat hoorde bij de plek en bij de achtergrond. Dus
hebben we de zorg uitgebouwd, zodat het een economische factor is
geworden.” Sissie bouwde de boerderijwinkel uit tot een winkel met
een breed assortiment en een jaaromzet van bijna zes ton. Het koffieterrasje werd een professionele horeca-tak. Met eenvoudige middelen
werd de kas omgetoverd tot restaurant met cateringservice. Een kok,
die als zelfstandig ondernemer de horeca verzorgt, haalt daar een vol-

		
B E D R I J F S O P V O L G I N G
hebben er nu voor gekozen om de verdere invulling voor een groot deel
open te laten voor de opvolgers, zodat zij de mogelijkheden die er liggen verder kunnen ontwikkelen.
Om een geschikte opvolger te vinden gaan ze in het begin van de lente
een tuinmedewerker aantrekken, zodat er minder werk op de schouders
van Sijmen rust. “We zijn op zoek naar een jonge hond, die zijn of haar
energie in de grond en gewassen wil steken. En we maken nu overal
bekend dat we graag anderen ontmoeten die deze plek verder zouden
willen ontwikkelen.”

Tijd nemen

ledig inkomen uit.
In de zomer is de plek een ware oase, de kas en de veldjes worden omzoomd door prachtige bloemenranden, die met liefde worden onderhouden door hun trouwe medewerker Martin. “Dat hoort bij deze plek.
Iedereen wil de aarde voelen, wil het mooi hebben. Niet opgepoetst
of commercieel mooi, maar – echt – mooi. En dat ervaren mensen als
ze hier op de tuin komen. Het heeft te maken met de behoefte van de
wereld aan schoonheid.” Voor Sijmen en Sissie hangt dit samen met
de bedrijfsindividualiteit. En een spreuk van Steiner is daar voor hen
onlosmakelijk mee verbonden:
Heilsam ist nur, wenn
im Spiegel der Menschenseele
sich bildet die ganze Gemeinschaft;
und in der gemeinschaft
lebet der Einzelseele Kraft

Bedrijfsopvolging
Ruim dertig jaar hebben Sijmen en Sissie nu op Land en Boschzigt gewoond en gewerkt, dus ze zijn helemaal vergroeid met hun plek. Maar

onvermijdelijk komt het moment dichterbij, dat ze hun bedrijf moeten
overdragen. Nu het werk hen steeds zwaarder valt, bereiden ze zich
voor op de bedrijfsopvolging. Hun beide dochters, twintigers, zien hun
toekomst niet op de tuin. “We willen het bedrijf doordragen,” zegt Sijmen. “Dat proces moet nu beginnen. We zijn beiden overbelast en het
lukt niet meer om alle aspecten goed te doen. We houden veel ballen
in de lucht. Ik ben altijd bezig de laagste bal op te vangen en dan komt
de volgende alweer. Als je ouder wordt kost het allemaal wat meer
moeite. Een opvolger zal eigen keuzes maken. Wat zal hij ontwikkelen
en wat niet? Of voert hij schaalvergroting door en wordt hij een soort
manager?”
Sinds twee jaar zijn ze samen bewust bezig om dit proces voor te bereiden. Sijmen was ondertussen nog volop bezig met het realiseren
van een oude droom: een wijngaard aanplanten op een nabijgelegen
landgoed, in een historische tuin met een eeuwenoude muur. Maar
Sissie’s hoofd stond niet meer naar nieuwe plannen. “Vorig jaar zijn
we afzonderlijk gaan praten met een bevriende coach, want het ging
tussen ons instaan. We stonden niet allebei op hetzelfde moment op
hetzelfde punt. Ik wilde de dingen nog verder ontwikkelen en zag nog
uitdagingen. Sis maakte dat niet meer mee. De gesprekken waren zinvol. We begrijpen elkaars grenzen nu goed en respecteren die ook.” Ze
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Op de vraag of ze een beeld hebben van de opvolger, antwoordt Sijmen:
“Met een beeld ben ik bang dat ik beperk. Maar ik denk aan mensen
tussen 30 en 40 jaar, die al een beetje weten wat ze willen en kunnen.
En ik denk aan een paar, omdat je elkaar kunt ondersteunen en verder
kunt gaan. Dat is al een beeld, maar ik houd het liever open. Ik heb ook
Camphill geschreven, met de vraag of ze het hiernaast gelegen Land en
Bosch willen overnemen. Het is nu van Natuurmonumenten, zij zoeken
een koper voor de gebouwen. De tuin zou daar dan aan gekoppeld kunnen worden.”
Op financieel gebied worstelen ze nog met vele vragen. Om overzicht te
krijgen hebben ze een financieel rapport laten maken, maar er moeten
straks nog allerlei keuzes worden gemaakt. “Wij hebben twee hectare
grond in eigendom en pachten anderhalve hectare. De horeca-tak draait
zelfstandig en levert een volwaardig salaris op. Wij ontvangen pacht van
de kok. De winkel met 85 vierkante meter geeft gemiddeld een weekomzet van 12.500 euro. Bij vergroting van het oppervlak is verdere groei
mogelijk. En er is nog veel meer mogelijk met onze hulp-boeren. Maar

Rectificatie
“Als er iets is wat BD voor mij tot BD maakt, zijn het gehoornde
koeien,” zei Annette Harberink in DP2010–5 (pag. 7). Daarbij
stond een foto van haar met een koppel hoornloze koeien. We
hadden erbij moeten vermelden dat deze koeien tijdelijk op haar
land waren ingeschaard of we hadden een andere foto moeten
kiezen.
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hoe gaan we dit overdragen? Wat
betekent dit voor onze situatie als
we AOW-ers zijn? We willen nog
gaan informeren hoe anderen dat
doen. We moeten er de tijd voor
nemen.”
Hoe de bedrijfsindividualiteit zich
zal ontwikkelen bij de bedrijfsopvolging is ook een open vraag. Dat
is voor hen een totaal andere laag
dan het werk van alledag. Het is
een gebied waar geen woorden
voor zijn, waar het voelen centraal staat.
Sijmen en Sis hebben in 2006 een
laag, ruim en licht huisje gebouwd
in een hoek van het terrein, waar
vroeger de schepen met zand
richting Amsterdam vertrokken.
Ze kregen – na een onzekere tijd
- een bouwvergunning, maar wel
op voorwaarde dat de rest van de
gebouwen ook wordt aangepakt.
Dat wacht nog en schept veel
mogelijkheden voor de opvolger.
Of zij op die plek zullen blijven
wonen ligt nog open.
We kijken naar buiten. “De bomen
zijn mijn vrienden,” zegt Sijmen.
“Het silhouet aan de hemel is zo
vertrouwd. De ring van bomen om
het terrein laat het hele jaar door
de seizoenen zien. In de zomer
is de blik beperkt tot de tuin, nu
in de winter kijk je veel meer de
verte in.”

Tuinderij Land en Boschzigt
Leeuwenlaan 34
1243 KB ‘s Gravenland
fambrandsma@casema.nl
www.versvanhetland.nl
Oppervlak:
3,5 ha lichte humeuse zandgrond:
1,0 ha asperges (0,5 aanplant 2006,
0,5 ha aanplant 2011)
0,6 ha wijngaard (in nabijgelegen
historische tuin)
1,0 ha groenteteelt
0,9 ha boomgaard, weiland,
bloemenborders
16 Shetland schapen
Volledige afzet via boerderijwinkel
en groenteabonnementen,
Zorgboerderij
Horeca, terras en diners
Omzet winkel
€ 580.000
Omzet zorg
€ 30.000
Omzet horeca (wordt door een
zelfstandige kok gerealiseerd)
€ 120.000
Naast Sijmen, Sissie en Martin zijn er
6 medewerkers gerekend in volledig
dienstverband.
Lees over het wel en wee van Land en
Boschzigt de weblog van Sijmen op
www.versvanhetland.nl
Voor meer info over horeca en catering,
zie www.deserresgraveland.nl

