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D Y N A M I S C H

P O R T R E T

Sinds december 2018 werken Yoram van de Reep (1990) en Sarai de

kelijk door de hele boomgaard verspreiden.

Haan (1987) met hart en ziel in de door hun gecreëerde ‘Pluktuin van

Maar dat kan natuurlijk alleen wanneer al-

Geesje’ in recreatiegebied Geestmerambacht. Met biodiversiteit hoog in
het vaandel, hebben zij een waar paradijs voor ogen. Met creativiteit en
oprechte aandacht op elk niveau, ontstaat onder hun handen een plek
waar heel veel mogelijk wordt. Ilse van den Bosch bezocht de Pluktuin en
ging in gesprek met Sarai en Yoram. | Ilse van den Bosch

lemaal dezelfde bomen naast elkaar staan.
Wij planten niet twee dezelfde bomen naast
elkaar. We streven naar een grote biodiversiteit. Verschillende fruitbomen, noten, kleinfruit, groenten, voedergewassen, kruiden en
bloemen. En daarbinnen weer verschillende
rassen. Om ons land van twee hectare hebben we een windsingel aangelegd. Ook al-

van aandacht

lemaal verschillend gewas waarvan geoogst
kan worden. Hoge bomen zoals kweepeer,
mispel, linde en tamme kastanje; grotere
struiken zoals vlierbessen en meidoorn. En
lagere struiken zoals appelbes, jostabes, fazantenbes en gele kornoelje.

Als ik aankom wordt er in de schuur hard

Continue bosrand

gewerkt bij een grote muisdichte kooi. Sarai:

Inmiddels zitten we aan een lekker warm

tuurlijke leefomgeving van onze dieren. We

“Wanneer we de dahlia’s onbeschermd zou-

kopje thee met taart en vertelt Yoram hoe

hebben vijf schapen, drie varkens en volgend

den opslaan, houden we niets over. We zijn

het allemaal is begonnen. Yoram heeft

jaar komen de kippen. Wij zorgen voor een

zuinig op onze dahlia’s. Niet alleen omdat

stadslandbouw gestudeerd aan de Warmon-

fijne plek en zij voor begrazing, omwoeling,

mensen de bloemen graag komen plukken,

derhof. Al snel bleek dat zijn vriendin Sarai,

mest, wol en vlees.”

dahlia’s zijn ook geliefd bij oorwormen en die

die is afgestudeerd aan de kunstacademie,

hebben wij graag in de boomgaard. Ze eten

een open tuinderij ook zag zitten en ze stu-

Omgevormde aandacht

bijvoorbeeld de appelbloedluis.”

deerde met hem mee. Samen schreven zij

Yoram en Sarai hechten grote waarde aan

Eenmaal binnen word ik verwelkomd door

een bedrijfsplan als eindwerkstuk. Dat ging

een hoog gehalte aan organische stof in de

een jonge kater, die de hele kamer door

over dieren houden in het bos. Het ging hen

bodem. “Elke dag gaat de grond door mijn

rent en overal op springt. Sarai: “Pomme is

erom dieren te houden in hun natuurlijke

handen”, vertelt Sarai. De bodem is nog te

de enige overgeblevene van een nestje van

omgeving. Yoram: “Voordat we onze eigen

grijs, voor mijn gevoel. Ik zou het liever rul-

een wilde kat in een vervallen stuk van onze

Pluktuin konden starten, heb ik op verschil-

ler willen. Net zoals bosgrond. Omdat we

schuur. Moederpoes heeft tevergeefs gepro-

lende biologisch-dynamische bedrijven ge-

nog niet in balans zijn, kopen we compost

beerd haar nest te verplaatsen. Waarschijn-

werkt. Het viel me op dat iedere fruitteler te-

aan. Mooie biologisch-dynamische compost

lijk was ze op de vlucht voor roofvogels. We

gen schimmels moet spuiten. Ook al zijn dat

uit de buurt.” Yoram: “Wanneer we in balans

hebben kerkuilen en torenvalken op het erf.

biologische middelen …, ik dacht: dat moet

zijn, moeten we het doen met wat we heb-

Een buizerd heeft hier zijn vaste vliegroute.

toch anders kunnen. En dat zijn we nu aan

ben. Ik wil niet méér telen dan wat de bodem

We hebben Pomme in huis genomen.” Yoram

het doen. Ik weet dat schimmels zich aan-

kan genereren.” Hij zegt het met een warme,

aait de tengere kat en zegt teder: “Hij is onze

passen aan de boom waarop ze leven. Een-

respectvolle overtuiging. Yoram: “Het moet

muizenvanger.”

maal aangepast kunnen ze zich heel mak-

kloppen. Dat wat er is, moet genoeg zijn. Dat

2022-1 23

Onze tuin is een continue bosrand, de na-

schept de kwaliteit die we voor ogen

Uiteindelijk zijn ze dichtbij Alkmaar

hebben. Wij vinden het van groot be-

terecht gekomen waar ze beiden zijn

lang dat we het bodemleven voeden

opgegroeid. Sarai: “Dat heeft ons veel

met dat wat van ons bedrijf komt.

aandacht opgeleverd. Veel mensen

Eigen materiaal omvormen gaat over

uit onze kennissenkring hielpen van

aandacht. Elke dag zijn we bezig met

het begin af aan mee. En al heel snel

de gewassen, met de dieren, met het

wisten onbekenden ons ook te vinden.

geheel. Via de mest en de compost

We hebben tien vaste vrijwilligers die

wordt met het restmateriaal ook onze

wekelijks komen en veertig mensen

aandacht omgevormd. Met aandacht

die regelmatig komen helpen bij grote

voeden wij via het bodemleven onze
gewassen. En daarmee de mensen.”
Even is het stil. We voelen: deze aandacht, hier gaat het om. Dat heeft een
belangrijke voedende kwaliteit. Dan

We willen laten zien hoe

activiteiten, bijvoorbeeld wanneer we

biodiversiteit een goede

van onschatbare waarde. Daarom voel

weerstand en gezondheid brengt

erom dat de vrijwilligers plezier hebben

bomen aanplanten. Zij zijn allemaal
ik me echt betrokken bij hen. Het gaat
in hun werk en dat zij weten waarom

zoeken we met z’n drieën naar woor-

ze het werk doen dat ze doen. Voor

den om ons gevoel te bestendigen.
Het gaat over respect dat volgt uit inzicht

daarna komt interesse. En dan is er spon-

sommigen kan het een ontwikkelingsweg of

in natuurlijke verhoudingen, over besef van

tane educatie. Vaak vragen klanten ‘waarom

scholingsweg zijn. Mensen voelen zich wel-

luxe, dankbaarheid en het warme, omhul-

hebben jullie dat?’ Waarom staat er knoflook

kom en komen met allerlei initiatieven. Zo

lende gevoel onderdeel te zijn van een klop-

onder de fruitbomen? Elk gewas heeft een

is Astrid een insectenhotel aan het maken.

pend geheel.

verhaal omdat wij het bewust een plek heb-

Echt heel leuk. Het is een soort dienstbaar-

ben gegeven. En dat verhaal vertellen wij

heid dat ik voel. Een wederzijdsheid die past

graag.”

bij de kringloop van aandacht in onze tuin.”

Spontane educatie
Yoram en Sarai zoeken verbinding met de

Sarai is dit jaar gestart met educatie voor

stad, met gezinnen, met mensen. Zij hebben

kinderen. “Uiteindelijk wil ik al mijn kunstles-

een tuin waar iedereen hun gewassen kan

sen naar hier verplaatsen. Van veel groen-

komen plukken. “Lukt het om jullie visie over

ten, bessen en bloemen kun je kleurstof ma-

te brengen?”

ken. Van de vuilboom in de windsingel kun-

Yoram: “We willen dat mensen zien hoe ge-

nen we houtskool maken. Dat wil ik samen

wassen groeien, hoe ze worden geteeld. We

met kinderen doen. Het hele proces. Plukken,

Tuindiners

willen laten zien hoe biodiversiteit een goede

koken, aquarelverf maken en schilderen of

Sarai en Yoram organiseren in samen-

weerstand en gezondheid brengt.”

batikken. Ik ben nog op zoek naar een echt

werking met Ilse vier Tuindiners op

Sarai: “Ik hoorde een kind vragen: ‘Papa

natuurlijke basis voor de verf.”

Pluktuin van Geesje.

wat is dat?’ Een jongetje wijst naar een nog

LL

pluktuinvangeesje.nl

Op 9 juli, 23 juli, 20 augustus en 3 sep-

piepkleine pompoen. Later komen ze samen

Veel vrijwilligers

vragen wanneer de pompoen geplukt kan

Yoram en Sarai hebben door heel Neder-

vieren. Voor meer informatie: contact@

worden. Mensen komen in verwondering en

land gezocht naar een plek voor hun tuin.

voedsaam.nl

tember ben je welkom om de zomer te
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