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Biodynamische tuinderij Land en Boschzigt is sinds de start in 1947 een

veel mensen voor deze plek voelen, komt

trekpleister waar mensen zich welkom voelen. Het gastvrije karakter

terug in een donatie voor de grond. Het is

hebben tuinders Sijmen Brandsma en Sissie Haijtema de afgelopen tien
jaar verder ontwikkeld met een zelfoogsttuin, dagbesteding, winkel en
restaurant. In 2022 bestaat deze bruisende plek 75 jaar en geven Sijmen
en Sissie het stokje door aan Marieke Bous
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voor ons een erkenning dat men de schoonheid van deze tuin ziet en samen met ons wil
waken over het voortbestaan.” Het leven als
tuinder in een community biedt een interessante ontwikkelingsweg. Aan de vragen van
stagiaires groeit haar eigen vakkennis. In het
contact met zoveel mensen om haar heen
leert ze vanzelf grenzen stellen: “Het voelt

Ouders met kinderen die groente oogsten,

van de tuin en dagbesteding. In BD Grondbe-

vervelend om soms 'nee' te zeggen, maar

een vol terras, mensen met boodschap-

heer vond ze een partner. De actie die deze

als ik alle verzoeken positief beantwoord,

pentassen die uit de winkel komen. Zo ziet

stichting vorig jaar startte om de grond vrij

kan ik dag en nacht blijven werken en dat ga

een zonnige dag op Land en Boschzigt eruit.

te kopen met steun van de gemeenschap,

ik niet volhouden.”

Tuinder Marieke Bous wordt omringd door

loopt goed. Marieke: “De dankbaarheid, die

een groot aantal vrijwilligers, stagiaires en

Spelenderwijs

hulpboeren. Ook aan zelfoogsters geen ge-

Het oogstseizoen loopt van april tot novem-

brek: alle 250 oogstaandelen zijn verkocht.

ber. Elke vrijdag ontvangen de zelfoogsters

Er is zelfs een wachtlijst. Marieke begrijpt
goed dat Land en Boschzigt een sterke aantrekkingskracht heeft. Ze voelde het zelf ook,

een e-mail met daarin een lijstje van minimaal vijf groentes, die ze gedurende een
week kunnen oogsten. Met name op zater-

toen ze vijf jaar geleden een stageplek zocht

Alles bij elkaar is 2022 een bijzonder

dag komen er veel gezinnen met jonge kin-

en hier voor het eerst uit haar auto stapte:

jaar voor Land en Boschzigt. De tuinde-

deren. “Zij maken er een uitje van, een feest-

“Er viel iets over mij heen waardoor ik tot

rij viert zijn 75ste verjaardag, tuinders

je”, aldus Marieke. “Ik zie kleine kinderen een

rust kwam.” Wat dat iets is? 'Harmonie' is het

Sijmen Brandsma en Sissie Haijtema

wortel in de mond steken waar de aarde

woord dat vandaag bij haar opkomt: “Deze

gaan met pensioen en geven het stokje

nog aanhangt. Spelenderwijs leren ze waar

plek is in harmonie en brengt jou als bezoe-

door aan hun opvolger Marieke Bous én

hun eten vandaan komt, hoe lang het in de

ker in harmonie.” Hoe dat komt weet Marieke

de grond wordt ondergebracht bij BD

grond zit en hoe ze het moeten oogsten.” Na

niet precies. Misschien door de zorg voor de

Grondbeheer.

het oogsten ploffen ze lekker op het terras

aarde en voor elkaar? Of door de grote bo-

Bij een verjaardag horen cadeautjes. Het

of doen ze boodschappen in de winkel: “De

men rondom de tuin, die een gevoel van vei-

mooiste cadeau zou zijn als het laatste

winkel en het restaurant zijn net als de tuin

ligheid geven? “De eik waakt over ons”, zegt

stukje financiering voor het vrijmaken

een eigen onderneming. We dragen Land en

ze wel eens.

van de grond rond komt. Helpt u mee?

Boschzigt met drie ondernemers, dat is ook

Bijvoorbeeld met een plantenbed of een

krachtig aan deze plek.”

Dankbaarheid
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75 jaar Land en
Boschzigt!

kaart uit het feestelijke schenkkwartet?

Na haar stage kreeg Marieke de kans om Sij-

Meer informatie: www.bdgrondbeheer.

men en Sissie op te volgen als ondernemer

nl/vrije-grond-voor-land-en-boschzigt.
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