Beekzichter in Beeld | André en Gea Pardijs
Landgoed Beekzicht kent vele gezichten. Wie wonen, werken en recreëren er? Maak deze keer kennis met
de familie Pardijs, pachters van boerderij Groot Hissink in Appen.
Huisverkoop met vertrouwen
De monumentale dwarshuisboerderij Groot Hissink (1838) ligt er prachtig bij in het Appensche veld. Buiten
zijn twee bouwvakkers bezig een oude schuur die vroeger diende als schaapskooi te restaureren. Op deze
plek runnen André en Gea Pardijs samen met hun drie kinderen een akkerbouwbedrijf dat gespecialiseerd is
in consumptieaardappelen, met daarnaast granen, suikerbieten en mais. ‘Naast dat wij leveren aan een
aantal grotere bedrijven en restaurants in de omgeving, verkopen wij ook aardappelen aan huis’, vertelt
André. Op de vraag wat de openingstijden zijn moeten beiden glimlachen, ‘We hebben zelfbediening. Dat
betekent dat klanten zelf hun aardappelen kunnen pakken en betalen. Op basis van vertrouwen zeg maar.
Dat vonden sommigen in onze familie eerst maar niks, maar het gaat prima!’, aldus Gea.
Innovatieve akkerbouw met groen hart
André is op zijn bedrijf altijd bezig met vernieuwing en de laatste technische ontwikkelingen. ‘Mijn drijfveer
is een kwalitatief goede aardappel te telen, maar wel met aandacht voor natuur en milieu. De vraag ‘hoe kan
ik het beter doen’ speelt daarbij een grote rol. Zo werken wij al sinds 2013 met een GPS systeem op onze
trekkers en heb ik onlangs een innovatieve landbouwspuit aangeschaft. Met dit systeem kan ik heel
nauwkeurig poten en spuiten. Hierdoor gebruik ik niet meer dan noodzakelijk is. Ik vind het mooi als het
beide kanten op werkt, zowel voor mijn bedrijf als voor mijn omgeving. Ik heb wel eens het idee dat mensen
denken; die akkerbouwers die spuiten maar lukraak wat rond. Dit is absoluut niet het geval. Niet alleen omdat
de middelen kostbaar zijn, we werken ook volgens het keurmerk VVAK Akkerbouw dat ons strenge controles
oplegt over hoe we om moeten gaan met het gebruik van middelen. En daarnaast vind ik het zelf gewoon
belangrijk zorgvuldig te werken.

‘Wij hebben 2 hectare van ons land ingezaaid met akkerkruiden voor meer biodiversiteit. Zo
proberen we ons steentje bij te dragen aan natuur en landschap’.
Interesse in lokaal product groeit
De familie Pardijs heeft door de jaren heen een groot netwerk aan afzetkanalen opgebouwd. Zo heeft één
van de zonen de oude ventroute van Oma Pardijs weer nieuw leven ingeblazen. ‘Een keer in de veertien
dagen levert hij bij vaste klanten in Apeldoorn een bestelling af. Verder leveren we steeds vaker aan
restaurants en groenteboeren hier in de buurt. Steakhouse Texas bijvoorbeeld, heeft onze aardappelen op
het menu staan. Daar zijn we best trots op. We merken dat de vraag naar het lokaal geteelde product de
laatste jaren toeneemt en dat is mooi. Zo krijgen we een betere prijs voor onze aardappels zonder
tussenschakels van de grote jongens’, vertelt André.
Landgoed Beekzicht; vrijwilligers en gezelligheid
Op de vraag of ze een leuke tip hebben over landgoed Beekzicht geeft Gea aan; ‘Het is hier gewoon prachtig,
om te fietsen of te wandelen. Je kunt hier alle kanten op. Verder vinden we heel bijzonder dat zoveel mensen
zich als vrijwilliger fanatiek inzetten voor het landgoed. Afgelopen periode is er veel onderhoud gepleegd aan
de wilgen en bomen langs onze percelen. Het landgoed trekt op een positieve manier mensen naar zich toe,
het gaat echt leven. Bijzonder dat dat zo kan!’.

