Bijzondere eetbare tuin
met grote moestuin, voedselbos en
unieke collectie fruitsoorten

• Rondleidingen
• Verkoop groente en fruit uit eigen tuin
• Bed & Breakfast op lokatie

Wat is Fruithof de Brand?
Productieve belevingstuin
Met Fruithof de Brand is onze droom om zelfvoorzienend
te leven en om biologische groenten, fruit, noten uit
eigen tuin te oogsten realiteit geworden.
Het is nu een bijzondere eetbare tuin met grote
moestuin, voedselbos en unieke collectie fruitsoorten.
Gelegen midden in het groene hart van het plaatsje
Zeeland, Noord-Brabant.
De locatie is in 2011 aangekocht. Bij de verbouwing
en de aanleg van de tuin hebben duurzaamheids- en
permacultuurprincipes een grote rol gespeeld.
De woning is duurzaam verbouwd. Er is voornamelijk
gebruikt gemaakt van onbewerkt hout, leem, vlas als
isolatiemateriaal en verwarming door een spekstenen
kachel. Ook wordt het regenwater opgevangen wat
binnenshuis gebruikt wordt en ook om de kassen van
water te voorzien.
Het grootste gedeelte van de cultuurgrond bestond
uit kaal weiland. Binnen korte tijd is dit omgevormd
tot een mooie, overvloedige en productieve tuin. Ieder
seizoen worden er producten geoogst. De koepelkas en
de tunnelkas leveren vroeg in het voorjaar en laat in het
najaar nog groente en fruit.
Ook dieren hebben een plaats in het geheel. Met de
kippentractor worden de kippen steeds op andere
plaatsen van het terrein ingezet. Voor de bijen is er de
flowhive. Het voordeel van deze bijenkast is dat bij het
aftappen van de honing de bijen niet worden verstoord.
Behalve een productieve tuin is Fruithof de Brand ook
een mooie belevingstuin. Op de foto rechtsonder zie je
drie generaties van de familie van Dongen aan de slag bij
het oogsten van de aardappelen.

facebook.com/fruithofdebrand

Wat bieden wij aan?
Rondleidingen
Rondleiding inclusief pauze duurt ongeveer 2 uur.
In de pauze wordt biologische koffie/thee en iets lekkers
geserveerd.
Om de rondleiding voor iedereen toegankelijk te houden,
hanteren we de volgende tarieven:
Particulieren: €10,00 p.p. (kinderen gratis).
Bedrijven en instellingen: €15,00 p.p. excl. btw.
De opbrengst gaat dit jaar naar ons bijenproject en ons
kippenproject.
Voor groepen vanaf 15 personen bieden wij de
mogelijkheid om een datum te plannen in overleg.
De rondleiding is interessant voor:
• Buurtschappen, vriendengroepen en families
• Mensen met interesse in permacultuur, duurzaam en
gezond leven
• Gemeentes en instellingen
• Excursie voor bedrijven en organisaties in de
groensector
• Scholen.

Verkoop groente en fruit uit
eigen tuin
Er is veel interesse in gezonde, lokale en pure producten.
Overvloed willen we graag delen, dus de verkoop van
onze producten zal in de toekomst groeien.

Bed & Breakfast op lokatie
Voor mensen die houden van een overnachting in deze
mooie omgeving, hebben we een B&B. Het luxe huisje
is gebouwd met ecologische materialen en heeft alle
voorzieningen om even bij te komen en lekker te eten.
In overleg is er de mogelijkheid om groente en fruit te
oogsten en een rondleiding te krijgen door de eetbare
permacultuur tuin. De B&B is rustig gelegen, maar
toch verrassend dicht bij het dorpscentrum met alle
faciliteiten. De ligging op Fruithof de Brand maakt het
een bijzondere ervaring.

U bent van harte welkom!
• Voor een rondleiding
• Bezoek onze website www.fruithofdebrand.nl
• Like ons op facebook
facebook.com/fruithofdebrand
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