
Bourgondische tuin op de Friese klei 

De Friezen die de tuin van Lies en Feiko Pijst in It Heidenskip bezoeken, vallen zowat om van 

verbazing. ‘In dit kale boerenland verwachten ze zo’n paradijselijke plek niet. Ze staan hier plotseling 

in een andere wereld.’  

Zo begint de reportage in het juninummer van het blad Groei en Bloei. Lies en Feiko Pijst kregen vorig 

jaar een journalist en fotograaf op bezoek en hun tuin staan nu met een grote reportage in het 

gerenommeerde tuinblad. En daar zijn ze best trots op. 

Twintig jaar geleden zochten ze een huis in de buurt van Sneek, omdat Feiko ging werken als 

apotheker in het Antonius Ziekenhuis. Toen ze het huis en de tuin van Jan en Tilly Broers aan de 

Heidenskipsterdyk 69 zagen, waren ze meteen verkocht. Jan en Tilly hadden al een grote tuin 

aangelegd en die hebben ze verder uitgebouwd. 

Ik ontmoet de twee in hun tuinhuisje midden in het paradijs. Met uitzicht op de vijver en omringd 

door bloeiende rozen en andere planten. Een volle kruiwagen en schep brengt me terug naar de 

werkelijkheid: hier wordt iedere dag hard gewerkt om de tuin te onderhouden en verder in te 

richten. Het is veel werk, erkennen ze, maar het is hun lust en hun leven. ‘Als het je voldoening geeft, 

ga je ermee verder.’ Lies komt uit een ‘groene-vingers-familie’ en als Feiko zich in een project 

vastbijt, moet het af ook. ‘De tuin houdt ons jong, maar het wordt wel eens wat veel op onze leeftijd. 

Gelukkig worden we veel geholpen door Heidenskipsters; daar zijn we erg blij mee.’ 

Feiko leidt me rond in de tuin. Hij noemt de Latijnse namen van de planten en wijst me op de 

klinkerpaadjes die door de grote borders rond de vijver slingeren. Ook van de vele rozen (rond de 

veertig) noemt hij feilloos de naam. We lopen door de ‘buitentuin’, de ‘jungle’ en de boomgaard met 

een 150 jaar oude appelboom. Hier en daar zijn zitjes, om altijd in de zon of in de schaduw te kunnen 

zitten. Het ‘avondbankje’ is een oude kerkbank uit het kerkje van Siebe en Tryntsje.   

Inderdaad: dit verwacht je niet in het winderige It Heidenskip. ‘We vinden het een hele eer dat we 

met een reportage in Groei en Bloei staan en zijn trots op onze tuin. Mensen uit It Heidenskip die een 

kijkje willen nemen, zijn van harte welkom.’ Voor bezoek graag wel even bellen: 0514-523454. Het is 

zeker de moeite waard. 
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