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Land & Boschzigt ‘s-Graveland
DOOR DAVID HAGUE EN PATRICK HESSE

avid en ik zijn op bezoek bij biologisch-dynamische tuinderij Land &
Boschzigt in ‘s-Graveland. Hier worden niet alleen diverse groentes
biologisch geteeld, maar er is ook een landwinkel met een ruime sortering van die groenten, aangevuld met groente en fruit van elders en een
ruim assortiment van biologische droogwaren, eieren, kaas en zuivelproducten. Er wordt veel gewerkt met vrijwilligers en stagiaires.
David en ik zijn vooral geïnteresseerd in de eigen wijngaard; een geweldig concept. Eigenaar Sijmen Brandsma van Land & Boschzigt heeft aan
de overzijde van de weg samen met vrijwilliger en wijnliefhebber Willem
Aalders de tuin achter landgoed Hilverbeek gehuurd van Natuurmonumenten.
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og een kijkje in de Serre ‘s-Graveland; een kas die
e nemen
is omgebouwd tot een klein, maar sfeervol restaurant. Van maart
t/m oktober is men hier op woensdag t/m zaterdag van 10.30 tot 16.30
geopend voor een kop thee, koffie, taart en een kleine lunch. Ook kun
je hier dineren in de vorm van een culinair viergangen menu. Dit kan
alleen op bepaalde zaterdag- en zondagavonden. Bel voor inlichtingen en
reserveringen: 06 40174610. David is zo onder de indruk dat hij meteen
voor aanstaande zaterdag een reservering maakt. Hoeft hij ook een keer
niet te koken.
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Het is schitterend voorjaarsweer en achter de werkelijk prachtige
eeuwenoude slingermuur wanen we ons op een Frans wijnlandgoed. In
een kaarsrechte lijn staan rijen met wijnranken op de 5000 m2 grond.
In totaal zijn er 1.800 wijnstokken geplant met de Solarisdruif. Deze is
uitermate geschikt voor ons klimaat en heeft een goede ziekteresistentie
en een hoog suikergehalte. Dit levert een heerlijke frisse wijn op, die
perfect past bij de asperges die aan de overkant bij Land & Boschzigt
worden geteeld. Pas in het derde jaar kan de oogst gebruikt worden
voor het maken van wijn. Het is mogelijk dit redelijk unieke project te
financieel steunen door een halve rij te adopteren voor 1 (à 50 euro) of
2 seizoenen (à 85 euro). Uw naam of die van uw bedrijf komt aan de rij
op een prachtig wit bordje te staan. Ook kun u zich aanmelden als vrijwilliger, want wat is er nu leuker dan met een groep gelijkgestemden een
wijngaard te verzorgen op een prachtige locatie? Voor vragen hierover
kunt u mailen naar metjeneusindeboter@degroenevenen.nl. David neemt
alvast het goede voorbeeld en besluit onder het toeziend oog van een van
de vrijwilligers een stukje te schoffelen. Dat valt nog niet mee. David en
ik besluiten nog een rondje over het terrein van de tuinderij te maken en
zien dat de asperges rond het einde van de maand geoogst kunnen worden. In totaal wordt hier 4.000 kg asperges verbouwd, die ook verkocht
wordt in de landwinkel. Wij kunnen niet wachten.
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u we de eerste mooie lentedagen hebben gehad, komen er meteen
allemaal zomerse recepten in mij op. Als ik in de supermarkten
alle dranken vol met suiker en conserveermiddelen zie, wil ik meteen
zelf iets maken. Zo kwam ik in een Amerikaans kookboek een recept
tegen voor een zonnige Meloen-Mint Limonade. Als je dit gaat maken,
gebruik dan het liefst biologisch fruit. Dit zal tegen de zomer gemakkelijker verkrijgbaar zijn, dus knip dit recept uit en bewaar hem!
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Meloen-Mint Limonade
500 gram geschilde en ontzade Meloen (Galia of Ogen)
4 eetlepels (riet)suiker
1 ½ dl water
5 eetlepels vers geperste citroensap (afhankelijk van de zoetheid van de
meloen)
Hand vol muntbladeren
1. Snij de meloen doormidden, verwijder de zaadjes en snij de meloen
in grove stukken. Doe de meloen, suiker, water, citroensap en mint in een
keukenmachine en zet op een hoge stand tot alles vloeibaar is.
2. Verkoel de limonade in de koelkast gedurende 1 tot 2 uur, hoe
langer hoe beter. Tip: voor een picknick neem je de limonade in een
thermoskan mee.

Nieuwe zwembad
14 juni open
Het nieuwe zwembad opent op maandag 14 juni zijn deuren. De opening
van het nieuwe bad betekent dat het
huidige zwembad Blijdrecht definitief
zijn deuren sluit per 1 juni 2010.
Het Veenbad sluit op 29 mei, met het
afzwemmen van diverse groepen. Op
die zelfde datum kunnen tijdens een
receptie in Dorpshuis De Boei alle
gebruikers van Het Veenbad afscheid
nemen van de medewerkers. Over
deze receptie en de activiteiten ten
behoeve van de sluiting van Blijdrecht, zullen in een later stadium de
details bekend gemaakt worden.
Aanstaande zaterdag is er een open
dag van 10.00 tot 16.00 uur.
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Biologisch Dynamische Tuinderij
Land & Boschzigt
Leeuwenlaan 34
1243 KB ‘s-Graveland
Tel. 035-656 3867
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Openingstijden:
di t/m vr. 9-17 uur
zaterdag: 08.30 - 16 uur

