
Nieuwe eigenaren willen samenwerking op  Bleijendijk 

versterken 

 

 

door Peter de Bruijn 

 

VUGHT. Een bordje ‘beschermd natuurgebied, verboden 

toegang’ bij de ingang van Landgoed Bleijendijk geeft aan dat 

je op privéterrein komt.  

‘Onder de voormalig eigenaresse, heeft  Bleijendijk in stilte 

kunnen groeien”, zegt Karst Kooistra. “Het landgoed is 

daardoor sterker en mooier geworden. Het is nu tijd de 

‘poorten’ van Bleijendijk wat meer open te zetten.”  

Landgoed Bleijendijk tussen de A2 en de Essche Stroom kreeg 

vorig jaar met Karst Kooistra en Herma Winnemuller nieuwe 

eigenaren.  

Bleijendijk is een gebied van honderd hectare met onder meer 

lanen, vijvers, bomen, weilanden en boerderijen. Er is onder 

meer een biologisch dynamische tuinderij, een biologische 

melkveehouderij en verschillende accommodaties voor 

(stilte)cursussen.  

Mensen die van Bleijendijk houden, zijn mensen die respect 

hebben voor de natuur. Die zich open willen stellen.  

Karst vervolgt: “We zoeken nog ‘een Bleijendijker’ die een 

horecagelegenheid in de voormalige rundveeboerderij ‘Het 

Mieneke’ wil beginnen.” 

“Bezoekers kunnen dan op Bleijendijk producten eten die 

direct van ons landgoed komen”, gaat Herma verder. “Het zou 

mooi zijn om het restaurant te combineren met een vorm van 

zorg. Lichamelijk of verstandelijk beperkte jongeren 

bijvoorbeeld  die in het restaurant werken. Mensen die er baat 

bij hebben om in de natuur te zijn. We willen de samenhang 

en eenheid versterken. Dat past bij Bleijendijk.” 



Herma en Karst willen wel de regie en coördinatie houden. 

“Er worden hier ook retraite- en stiltecursussen gegeven”, zegt 

Herma. “We zoeken een balans tussen economische 

bedrijvigheid die nodig is om het landgoed in stand te houden 

en te ontwikkelen  en de rust en privacy voor mensen die hier 

mediteren.” 

Het landgoed wordt geregeld bezocht door schoolkinderen die 

van en in de natuur leren. “Daar gaan we mee door”, zegt 

Herma. “De vrijwilligers laten de jeugd beleven wat er door 

het jaar heen in de natuur gebeurt. Die kinderen zijn de 

potentiële natuurliefhebbers van de toekomst. Daarna doen ze 

een klusje; gaan bijvoorbeeld takjes snoeien of bladeren 

vegen.” 

Ook volwassenen kunnen helpen. “Op de 

vrijwilligersochtenden kunnen mensen eens bijdrage leveren 

aan het instandhouden van het natuurpracht; wilgen knotten of 

grote snoeiklussen met z’n allen oppakken”, zegt Karst. 

“Daarna kunnen ze ’s middags een wandeling maken. Zo 

wordt het een winwinsituatie. Voor wat hoort wat hè. Ideeën 

zijn altijd welkom.” 

Herma en Karst hebben zelf ook plannen. Zo denkt het duo 

aan een natuurcamping met alleen tenten en af en toe een 

biologische markt op het terrein en een andere manier van 

telen.  

“Het hele landgoed wordt  nu biologisch beboerd; gericht op 

het gezond houden en verbeteren van de bodemkwaliteit”, 

aldus Karst die wereldwijd biologische landbouwprojecten 

opzet. “We zouden het geweldig vinden als we naar een 

biologisch dynamisch systeem kunnen gaan. Er zijn door 

filosoof Rudolf Steiner formules ontwikkeld om kosmische 

energie in gewassen te krijgen. Je krijgt er een betere, 

vruchtbare grond en dus gezondere voeding van. Daar gaan 

we voor.” 


