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L
and in Zicht is in 2013 opgericht 
door Yuri Cohen en Nienke Bijlsma. 
Cohen kwam, na werkzaam te zijn 
geweest in de ICT, in aanraking met 
biologische landbouw en zorg. Daar 

raakte hij zo door geïnspireerd dat hij 
de opleidingen ‘biologisch-dynamische 
landbouw’ en ‘landbouw en zorg’ volgde. 
Vervolgens heeft hij zes jaar gewerkt bij 
biologisch-dynamische boerderij Zonne-

hoeve in Zeewolde.
‘Daar heb ik de dagbestedingstak opgezet, maar 

ik vond het jammer dat de meeste deelnemers met 
een taxi naar de boerderij moesten komen’, zegt 
Cohen. ‘Van de deelnemers werd gezegd dat het men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn, maar 
ik zeg liever dat de arbeidsmarkt afstand heeft tot de 
deelnemers. Om hun zichtbaarheid te vergroten, ben 
ik daarom op zoek gegaan naar een locatie in de buurt 
van de wijk waar ik woon, Amersfoort Vathorst.’

In 2013 was de decentralisatie van de zorg naar 
de gemeentes volop gaande. Nadat Cohen met de 
gemeente Amersfoort om tafel had gezeten, kon hij 
gebruikmaken van bouwgrond die vanwege de crisis 
braak lag. In een bouwkeet begon hij op een laag-
drempelige manier met zijn bedrijf.

Een van de doelstellingen was om de deelnemers 
uit de doelgroep en de andere bewoners van de wijk 
met elkaar in contact te brengen. Zowel de gemeente 
als zorginstellingen waren enthousiast, maar nie-
mand durfde concrete afspraken te maken.

‘Onze deelnemers zijn volwassenen die door ver-

standelijke en/of psychosociale problematiek niet 
kunnen deelnemen aan het reguliere schoolwezen 
of de arbeidsmarkt’, legt Cohen uit. ‘We zijn de stad 
ingegaan en hebben gekeken naar wat we konden 
doen. Zo kwamen we uit op het ophalen van zwerfvuil 
en het onderhouden van tuinen en niet-aanbestede 
stukken openbaar groen. Daarbij kijken we naar wat 
onze deelnemers kunnen en wat bij ze past.’

eigen moestuin
Land in Zicht heeft momenteel 25 deelnemers, 

die ieder van maandag tot en met vrijdag een aan-
tal uren komen werken. Ze houden zich bezig met 
groenonderhoud en -aanleg bij bedrijven en particu-
lieren, houtbewerking met hout uit Amersfoort dat 
ze bewerken tot haardhout, meubels en accessoires, 
groente- en fruitteelt in de eigen moestuin en bij de 
Eemstadboerderij, koken met groente van het land en 
het maken van conserven en creatieve producten.

‘Onze deelnemers mogen doen wat aansluit bij 
hun interesse en dat kan ook fotograferen zijn. Deel-
nemers hebben behoefte aan meedoen. Het moor-
dende tempo en de productiedruk op de reguliere 
arbeidsmarkt kunnen ze vaak niet aan’, zegt Cohen.

Vaak zijn ze gevoelig voor spanning en stress, 
geeft hij aan. ‘Wij bieden ze hier gezelligheid in een 
veilige omgeving, waar we allemaal verantwoorde-
lijk zijn voor elkaar. De kwaliteit van het leven van 
de deelnemers neemt toe op een plek waar ze worden 
gezien en gehoord. Daardoor komen ze minder bij de 
huisarts en hulpverleners, gebruiken ze minder medi-
cijnen en komen ze minder in aanraking met justitie.’

Naast Cohen werkt Land in Zicht met vijf profes-
sionele begeleiders. Het bedrijf is onderdeel van de 
Coöperatie 033groen, voor meer betekenisvol groen 
in Amersfoort, en onderhoudt als stagebedrijf voor 
het PRO33college de tuin van de school. Land in 
Zicht is zo ingebed in de wijk dat het zich in januari 
2017 kon vestigen op ‘t Hammetje, een recreatie- en 

natuurgebied aan de rand van Vathorst. Maar ook dat 
is een tijdelijke locatie.

Het doel is om op termijn naar Tuinpark Laak-
zijde te verhuizen, een initiatief van bewoners van 
Vathorst om op ecologische wijze groenten en fruit 
te verbouwen. In de toekomst zal het tuinpark ruimte 
bieden aan individuele moestuinen, een voedselbos 
en een tuinderij. ‘Land in Zicht past daar goed bij’, 
vindt Cohen. ‘Voor de zomer willen we onze plannen 
rond hebben. Waarschijnlijk kunnen we dan halver-
wege 2020 verhuizen.’

Land in Zicht wil een schakel zijn tussen het plat-
teland en de stad. Afgelopen februari is het bedrijf 
toegelaten tot Coöperatie Boer en Zorg, waardoor het 
nog meer deelnemers kan begeleiden. Cohen: ‘We 
hebben erover gedacht om zelf een productietuin te 
beginnen, maar besloten om dat niet te doen. Van-
daar dat onze mensen werken bij de Eemstadboerde-
rij, die de bewoners van Amersfoort wil voorzien van 
lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel.’

De deelnemers werken niet alleen op de boerde-
rij, maar ze verwerken ook het fruit en de groenten tot 
bijvoorbeeld jam. ‘We verkopen regelmatig onze pro-
ducten op markten en festivals. De deelenemers zijn 
met hun enthousiasme onze beste ambassadeurs’, 
aldus Cohen.

Schakel tussen platteland en de stad
Zorgboerderij Land in Zicht in Amersfoort Vathorst biedt gezelligheid in veilige omgeving

Land in Zicht is een zorgboerderij en leerwerk-

bedrijf in Amersfoort Vathorst. De deelnemers 

houden zich bezig met groenonderhoud, houtbe-

werking en het kweken van groente en fruit bij 

de Eemstadboerderij.

‘De deelnemers hebben geen 
afstand tot de arbeidsmarkt, 
maar de arbeidsmarkt tot hen’
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Amersfoort (Vathorst)

Yuri Cohen (vooraan) samen met deelnemers aan het werk bij de Eemstadboerderij.  Foto: Angeliek de Jonge

Deelnemers mogen doen wat aansluit bij hun interesse.

Werklijst voor de groenteoogst op de Eemstadboerderij.

‘de samenwerking met Land in Zicht bevalt prima’, zegt 
Jolke de Moel, tuinder bij Stichting Eemstadboerderij. Ze 
ontwikkelt duurzame stadslandbouw in amersfoort. ‘Ik 
kweek groenten, gemeenschap en geluk, maar ben geen 
zorgleverancier. de deelnemers van Land in Zicht komen 
hier met begeleiding en dat zorgt voor een prettige werk-
verdeling. We vullen elkaar goed aan. Met het toekomstige 
Tuinpark Laakzijde wordt het nog mooier, want dan zijn we 
buren en kunnen we verdergaande plannen maken. We zien 
onszelf als pioniers die de combinatie stadslandbouw en 
zorg anders dan anders aanpakken. dat is wel eens lastig, 
want we zijn volgens officiële richtlijnen geen agrarisch 
bedrijf. Met de gemeente amersfoort hebben we nu een 
goed contact; daar is sprake van wederzijds begrip. dat 
heeft een paar jaar geduurd. We hopen met Tuinpark Laak-
zijde overheden over te halen om in gesprek te gaan met 
mensen die soortgelijke initiatieven willen nemen. Nu weten 
overheden vaak niet wat ze daarmee aan moeten.’

‘Samen groenten en geluk kweken’


