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Inleiding
Al jaren was er interesse in permacultuur, bostuinen, biodiversiteit, biologisch tuinieren, bijen
houden en werden veel inspirerende boeken gelezen en filmpjes bekeken. De bijenvolken
en de moestuin werden elk jaar hobbymatig uitgebreid. Er werd gedroomd over
zelfvoorzienend zijn en eventueel een biologische tuinderij voor de lokale markt. Voorbeelden
uit Canada en Zweden spraken ons wel aan. In 2019 kreeg Petra een nieuwe baan in de
omgeving van Harderwijk en Peter nam het besluit te stoppen bij het Ministerie van Defensie.
We vonden een passende plek en het roer ging om……
De voorbereidingen
September 2019 zijn we naar Hulshorst verhuisd, een mooie plek op de Veluwe dichtbij
Harderwijk. De Bredeweg 62 was een woonboerderij met een agrarische bestemming op de
2,5 hectare grond die erbij hoort. Dit paste uitstekend bij onze ideeën. De grond was voor
onze komst vooral gebruikt als weide voor paarden en om te maaien voor het maken van
balen voer voor paarden. We hebben bodemmonster genomen en hebben deze door een
laboratorium laten analyseren en zijn begonnen met investeren in bodemverbetering. Het
bodemleven en biodiversiteit mocht weer terugkomen.
Opleiding
Vanaf september 2019 volgt Peter de deeltijd Biodynamische landbouwopleiding aan de
Warmonderhof in Dronten. Het eerste jaar liep hij 1 à 2 dagen per week stage bij
Zorgboerderij en biologisch landbouwbedrijf de Grote Wiede in Hulshorst. Het tweede jaar
deed hij de stage op ons eigen bedrijf onder supervisie van Luuk Schouten (Biotuinder uit
Maartensdijk, Tuinderij Eickenstein). In juli 2021 mocht Peter hiervoor zijn diploma ontvangen.
Aanmelding Skal
Vrijwel direct hebben we ons aangemeld bij Skal Biocontrole zodat het 2-jarige traject naar
een gecertificeerd biologisch bedrijf kon starten. Vanaf oktober 2020 waren we officieel in
omschakeling en vanaf oktober 2021 zijn we volledig l biologisch gecertificeerd. Skal is een
zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken
en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse
Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.
Landschapsplan
Vanaf voorjaar 2020 zijn we met Reinier Nijland, Landschapsarchitect, om de tafel gaan zitten
om een landschapsplan te maken en dit vervolgens ook bij de gemeente Nunspeet in te
dienen. Het plan werd goedgekeurd. De tekening hiervan vind je in bijlage 1.
Bodemverbetering en biodiversiteit
In maart 2020 is het grasland van beide weilanden gefreesd, geploegd en de bodem
bekalkt. Vervolgens ingezaaid met een mengsel van groenbemesters (zomerhaver,
zomerrogge, alexandrijnse klaver, incarnaatklaver, akkerhoningklaver, phacelia, krulmalva,
gele mosterd, tillage radisch, zonnebloemen, zomer wikken, niger en vlas). Voor de
omgeving de eerste zichtbare verandering van het landschap. De velden met de
groenbemesters in bloei waren prachtig en zoemden van alle verschillende insecten, vlinders
en vogels. Eind van de zomer 2020 is het met de tweewieltractor gemaaid/geklepeld en
bleef op het land liggen om de bodem verder te verrijken. Een deel ervan hebben we
bedekt met grote zeilen om het proces te versnellen.

Irrigatie
In juni 2020 zijn waterslangen (tyleen) ingegraven en waterpunten aangelegd voor de
bewatering van de toekomstige teeltvakken.

Extra houtwallen en zoombeplanting
Via stichting landschapsbeheer Gelderland hebben we in december 2020 jong biologisch
pootgoed met subsidie aangeschaft om een struweelhaag met inheemse beplanting, extra
houtwallen en fruitbomen (oostzijde) aan te planten.
In totaal 17 hoogstam fruitbomen, 15 andere grote bomen (o.a. haagbeuk, rode beuk,
kastanje, zomerlinde, zoete kers) en ruim 800 stuks bosplantsoen.
Poel
In december 2020 is de poel gegraven die in het landschapsplan zat. Deze draagt bij aan
het vergroten van de biodiversiteit op het land.
Kas
December 2020 is de tunnelkas neergezet (Rovero 800s, afm 8x24x3,7m)
Compost
In juni 2020 werd +/- 40 kuub biologische champignoncompost geleverd. Deze is verspreid
over m.n. de toekomstige bloemenweides en de in kas. In januari 2021 is aanvullend nog 3
kuub tuinaarde en 2 kuub mestcompost van Biolkultura geleverd en gebruikt voor de kas en
het opkweken van plantgoed.

Bloemen en bijen
In de hoogstamboomgaard aan de westzijde van de boerderij hebben we het grasland in
april 2020 gewisseld voor een weide met inheems bloemen (meerjarige bloemen van
Cruydt-Hoeck Wildeplantenzaden & Bloemenweidemengsel). In die boomgaard staan ook
de bijenvolken. In het voorjaar en de zomer van 2020 hadden we veel honing. In 2021 viel de
productie tegen en hebben we maar 1 keer geoogst en deze alleen voor eigen gebruik
gehouden.
Start seizoen 2021
Teeltplan groenten
Het teeltplan werd eind 2020 gemaakt (zie bijlage 2). Het groenteveld van de tuinderij heeft
een breed middenpad. Beide kanten hebben 6 teeltvakken. Elk teeltvak heeft 10
groentebedden. In totaal dus 120 groentebedden van elk 35 meter lang en een kleine meter
breed. Biologische landbouw maakt standaard gebruik van vruchtwisseling, waarbij je per
teeltvak plantfamilies bij elkaar zet en jaarlijks een vak opschuift. Tevens is 1 vak ingezaaid
met groenbemesters en “ in ruste”. Op deze manier duurt het heel lang duurt voordat
dezelfde groente weer op dezelfde plek staat. Dit voorkomt zoveel mogelijk plagen en
ziektes. Ongeveer 30% was zaaigoed (voorgezaaid binnen of direct in volle grond buiten) en
70% poot- en plantgoed. Al het biologische of biodynamische zaad is van de Bolster, Vitalis,
Bingenheimer en zaadhandel van der Wal. Het biologisch plantgoed is van Jongerius of
Carel Bouma.

Kruiden
Een kleine kruidentuin voorzag in voldoende verschillende (thee)kruiden en ook eetbare
bloemen.
Fruit
In het aardbeienveld hebben we 3 soorten aardbeien geplant in maart 2021 (plantgoed
van Carel Bouma en Jongerius). In totaal 400 doordragend en 200 eenmalig producerend (in
mei en juni). De blauwe bessenstruiken (2 soorten) komen van een kweker uit Limburg (via
van Ginkel kleinfruit in Achterveld). In totaal 140 struiken.
In de fruitboomgaard aan de westzijde staan 5 appelbomen (3 soorten), kersenbomen
(wordt niet geoogst), 1 perenboom en 1 walnotenboom.
In de nieuw aangeplante boomgaard aan de oostzijde staat een mispelboom, 4
pruimenbomen, 5 appelbomen, 4 perenbomen, 3 kersenbomen en ook 1 walnotenboom.
Bloemen pluktuin
Naast het bessenvak ligt het bloemenvak waar de zomer met veel plezier door velen geplukt
is. Alle bloemen komen uit het biodynamisch zaad van Bingenheimer. Ook de bijen en
vlinders waren in overvloed te vinden in dit vak.

Afzet
Biologische supermarkt Best of Bio
Vanaf april zijn we gaan leveren aan de biologische speciaalzaak Best of Bio in Ermelo. Een
mooie samenwerking! In totaal hebben we dit seizoen 35x geleverd.
Abonnees
We hebben 24 weken pakketten geleverd van 10 euro per week van half mei t/m oktober.
Het breidde zich snel uit van 16 pakketten de eerste week tot 34 pakketten in het
hoogseizoen. Marketing ging via social media (Instagram en Facebook @tuinderijdevijfeiken)
en een simpele flyer bij de biologische slager JP puur vlees in Nunspeet.
Groentekraam
Vanaf zaterdag 19 mei hebben we elke zaterdag kraam gehouden op het terrein van 10 tot
15u, waar de klantenaantallen ook groeiden per week. In totaal hebben we 22x op zaterdag
de kraam uitgestald gehad. Daarna alleen nog losse verkoop op bestelling via aanbod op
de website.

Horeca
Restaurant Klavertje Vier en Nudge Slowjuice waren vaste klant en namen geregeld hun
producten bij ons af. Een leuke en prettige samenwerking. Ook buurtvereniging de Wieken
heeft een aantal keer groenten van ons afgenomen.

Financieel
Het doel is dat de tuinderij uiteindelijk een rendabel bedrijf wordt waar we jaarlijks een klein
inkomen uit kunnen halen gedurende 8-9 maanden per jaar.
2020
in 2020 stond alles in het teken van investeren in de noodzakelijke benodigdheden. We
hebben onder andere de asbest van de schuur gesaneerd, irrigatie aangelegd, een
tweewielige tractor met toebehoren gekocht, een kas gebouwd en veel gereedschappen
en plantgoed gekocht. We hadden in 2020 nog geen omzet dus logischerwijs begonnen we
met een flink verlies van ruim €25000.
2021
De eerste maanden van 2021 hebben we vooral geld uitgegeven aan klein materiaal zoals
compost, insectengaas, afdekzeilen, plantgoed en zaden. Vanaf april/mei zijn we begonnen
met leveren aan de winkel en de eerste abonnees en kwam dus de eerste omzet. De totale
omzet over 2021 bedroeg ruim €14000 en de kosten ongeveer €13000, dus de eerste €1000
winst is gemaakt! De komende jaren verwachten we dat de kosten af zullen nemen en de
omzet nog wat toe neemt dus het lijkt haalbaar er een rendabel bedrijf van te maken.
Overige
Schapen
Tot twee keer toe hebben we de Hampshire Down schapen van de Trippenmaeker een paar
weken mogen laten grazen op het land aan de oostzijde van de tuinderij (november 2020 en
juli 2021)
Biologische melkveehouder in omschakeling
Oktober 2021 is van Engelen, een biologische melkveehouder in omschakeling uit Nunspeet,
begonnen met maaien van het veld aan de oostzijde voor zijn koeien. Mooi om zo lokaal
samen te werken!
Vrijwilligers
Vanaf half juni hebben we 2 dagen per week een vaste vrijwilliger gehad. Omdat we nog
geen aparte sanitaire voorzieningen hebben, zijn we terughoudend geweest met meer
vrijwilligers. Daarnaast zijn af en toe vrienden en familie een dag(deel) komen helpen. We
zijn dankbaar voor alle hulp afgelopen jaar!
Naambord
Het naambord bij de ingang van de tuinderij is gemaakt door Jelte Boersma (Woodyworks)
uit Hulshorst.

Tot slot
Terugkijkend op de afgelopen 2 jaar, zijn we vooral dankbaar! We hebben keuzes gemaakt
en stappen gezet, wetende dat het goed en mooi is om hier mee bezig te zijn, niet wetende
hoe het zou uitpakken. Het resultaat is boven verwachting en dat maakt ons trots en vooral
dankbaar. Daar waar we in 2020 nog regelmatig in de hangmat lagen te genieten, is dat er
in 2021 weinig van gekomen met alles wat groeide en bloeide en om aandacht vroeg. Soms
ook overweldigend, maar we hebben ons vooral mogen verwonderen. Ook genoten we van
de vele enthousiaste mensen die we mochten ontvangen op de tuinderij. We houden van
het persoonlijk contact en de kleinschaligheid met productie voor de lokale markt en willen
op deze manier ook blijven bijdragen aan een gezonde en mooie samenleving en natuur.
Iedereen bedankt en we zien uit naar een mooi volgende seizoen!

Peter en Petra van Essen
Tuinderij de Vijf Eiken
Bredeweg 62a
8077 RC Hulshorst
info@tuinderijdevijfeiken.nl
06 24995230

