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Terugblik op week 18, 2 mei  - 8 mei 2022  
 
Afgelopen week stond het teken van de gierroosters vervangen en “Bevrijd de prei” dag. 
Helaas was Ledjaar nog ziek. Gelukkig mocht  Edwin een dag extra komen werken op de boerderij. 
 
Tomaten, 2 maart gezaaid 

De tomatenplanten die sommige leden thuis hebben staan kwamen 
weer thuis. Een speciale vijver werd aangelegd zodat de plantjes water 
konden drinken; het werd een heus tomatenbos.  
Helaas, waren sommoge tray;s waterdicht en dreef de hele bak. Tja, 
dat was dus om pakken; heerlijk met je blote voeten in de koele water. 
Fleece doek erover om de planten alvast te laten wennen aan de 
lichtval in de tunnelkas. Zie voor meer foto’s “Tomaten in de vijver” 

 
 
Pootgoed 
Doordat er geen nieuwe levering van pootgoed was kon de vertraging in het planten ingelopen 
worden. 
Alleen de stengeluien staan er nog; al het andere plantgoed, inclusief de donatie van Herenboeren 
Heemskerk – spitskool plantjes, zitten in de grond en afgedekt tegen vraat van de hazen en 
uitgroging door de zon en/of wind.  
 
 
 
Werken op het Herenland 
Geplant 
Sla en andijvie 

Andijvie    links andijvie- rechts sla  Sla 
 
Groene, gele  en domino sperziebonen en tuinbonen 
 

 
Tuinbonen    Groene sperziebonen   Gele sperziebonen 
 
De domino bonen zijn gezaaid in de volle grond naast het bed met de gele sperziebonen. 
 



Prei planten 
5 Mei Bevrijdingsdag was “Bevrijd de prei” 
dag.  
Subcommissie Activiteiten heeft op deze 
Bevrijdingsdag voor bij de koffie en thee 
koekjes en gebak; voor de lunch de  
Bevrijdingssoep bedacht door chef Nadia 
Zerouali, met spanakopika (griekse 
spinazieflap en na afloop gezellig borrelen. 
Meer informatie over de vrijheidssoep is te 
lezen op: 
https://www.4en5mei.nl/vieren/vrijheidsm
aaltijden/vrijheidsmaaltijdsoep. 
 
Ga voor meer foto’s naar “Bevrijd de prei” 
op de website 

 
 
Andere groente die gepoot zijn,  zijn:  spitskool, snijbiet, courgette 
 
Geschoffeld 
Stengel uien, sla  
 
Voorzaaien 
Snijbloemen, gezaaid 6 mei 2022 

Isabel heeft een 
bloemen mengsel 
verzameld en voor op 
onze boerderij gezaaid. 
Straks is er een mooie 
bloemrand bij de 
knotwilgen aan de 
Tocht (water dat voor- 
en achterpercelen 
scheidt). 

 
 
Bonen 
Gezaaid 7 mei 2022 

 
Edame soja bonen   snijboon Helda    Stiense bonen 
 
 
 
 



Pompoenen, gezaaid 30 april 2022 
 
De pompoenpitten die op de kweektafels stonden staan nu bij 
enkele leden thuis. Ze hebben wat meer warmte nodig om te 
kunnen ontkiemen en niet door de vogels te worden opgegeten. 
 
 
 

 
Vee 
Kippen 

Foto Edwin Eveleens 

Onze rotokipeg onder de rotorkopeg 

 

 

 

 

Hier is het uitzicht beter 

 

 

Soms wordt er één gepakt door ??????; tja een briefje 
lag er niet bij wel veel veren . 

 

 

De uitgebroken kip gevangen 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Varkens(weide) 
Foto Peter Ritsema 
De varkens kunnen bijna  komen, hun slaapplaats staat al te 

wachten in de weide.  Ook aan het 
drinken is gedacht. 
 
Schrikdraad en een paar andere 
dingen en dan is het ………. 
 
 Zie voor meer foto’s zie “ Varkens 
huisvesting”.  
 

 

 

Loopeenden  

Eén van de Duitse loopeenden heeft erg veel last van 
zijn hormonen. 
Onze Indische loopeenden hadden het zwaar en 
kwamen nauwelijks aan eten en zich schoonmaken 
toe. Maar nu hebben ze een eigendeel van het 
winterverblijf, dankzij Linda Pelt van de werkgroep 
veeverzorging. 
Deze groep vrijwilligers verzorgt alle dieren die op de 
boerderij aangeschaft zijn zoals de kippen, 
loopeenden, straks de varken. Ze hebben dringend 
versterking nodig. Lijkt het je leuk, meld je aan via 

vee@herenboerenleimuiden.nl o.v.v. veeverzorging.   
 
Zie voor meer foto’s de website “Nieuw verblijf Alfred en Jodokus”. 
 
Schapen (logés) 

 

Staan nu achter de 
composthopen 
 
 

 

 

 

  



Fruit 
Bessenstruiken 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was nat en koud toen de bessenstruiken de grond ingingen op 26 november vorig jaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nu was het warm en een genot om de geleiding voor de bramen en frambozen neer te zetten. 
 
 
Wild Herenboeren Aan den Drecht  
Kerkuilen 

Een stelletje is, waarschijnlijk, een nest aan het maken in het plafond 
van de stal.  
 
 
 
 
 
 

 
Hazen 

Het was een droevige dag toen we 
een dode haas uit het hek moesten 
halen.  
 
 
 
 

 
 
Vlinders 
 

19 Maart schoof ik aan bij de vlinderlezing door de 
vlinderstichting. Ik dacht dat ik een klein beetje van 
vlinders wist, maar dat bleek maar een heel klein 
beetje te zijn. Ik werd wel erg enthousiast van de 
kennismaking met de verschillende vlindersoorten, 



planten die zij nodig hebben voor de voortplanting en planten die zij nodig hebben voor voeding. 
 
De werkgroep Biodiversiteit wil naast andere diersoorten zich ook inzetten voor het terugbrengen 
van de vlindersoorten die hier van nature voor komen. Naast uitleg over welke planten dan 
belangrijk zijn, is het ook belangrijk en leuk om de vlinderpopulatie vanaf nu te volgen. Daarom zijn 
er twee routes (worden er drie) over de grond van onze herenboerderij uitgezet.  
De tellingen worden vastgelegd op meetnet van de vlinderstichting en de gegevens worden jaarlijks 
geanalyseerd door het CBS. De bedoeling is tussen april en oktober bij mooi weer (😀) wekelijks de 
routes te lopen en de meting vast te leggen. Na een instructie op 2 april zijn wij enthousiast van start 
gegaan en de eerste vlinders zijn al gespot: citroenvlinder, klein koolwitje, kleine vos en dagpauwoog. 
 
Wij zijn zeer benieuwd hoe de vlinderpopulatie zich gaat ontwikkelen de komende jaren! 
Lijkt het je ook leuk af en toe de route te lopen, bijvoorbeeld als je toch je pakket komt halen, of wil 
je iets meer uitleg? Stuur dan een mail naar de werkgroep biodiversiteit: 
biodiversiteit@herenboerenleimuiden.nl. 
Wil je alvast iets meer weten over vlinders en de metingen, kijk dan op www.vlinderstichting.nl. 
 
Een fladderende groet van Josine , ook namens Wendy en Annemieke 
 
 
Pimpelmees 

Eerder dit jaar hebben de kinderen van 
de boerderij zelf vogelkastjes voor op 
onze boerderij getimmerd. Het eerste 
vogelhuisje is inmiddels daadwerkelijk in 
gebruik genomen en wel door een 
pimpelmees. Het kastje is gemaakt door 
Quinten en hangt in de eerste hoge 
boom op de hoek, bij de composthoop. 
Juriaan van Leeuwen 

 
 
 
Tapuit 

 
Foto Martijn Grosveld 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Juriaan van Leeuwen 
 
Een mooie waarneming op 5 mei op de boerderij, een tapuit. Deze vogel zie je niet heel vaak in onze 
polders. Ze broeden veelal in de duinen. Er trekken er nu nog veel naar Noord-Europa waar ze ook 
broeden. Op hun trektocht kun je ze dus ook bij ons tegenkomen. De vogel is vaak op paaltjes te zien 
en daarom zat ie waarschijnlijk ook bij ons. Van knotwilg, naar varkensraster, naar tunnelkas. Juriaan 
van Leeuwen 
 



Tapuiten zijn op de grond levende vogels van duinen en heidevelden, in het buitenland ook van 
droge graslanden, hoogvenen, rotsige hellingen en toendra's. Tapuiten broeden in holen, vaak een 
konijnenhol. Het uit insecten en ander klein gedierte bestaande voedsel wordt liefst op schaars 
begroeide, insectenrijke plaatsen verzameld. Tapuiten zijn trekvogels en overwinteren op de 
Afrikaanse savannen.  
De tapuit is een sterk bedreigde Rode Lijst-soort van het duin- en kustgebied. Hij maakt onderdeel uit 
van Actieplan Bedreigde Vogels van Vogelbescherming. Bron Vogelbescherming Nederland. 
 
Kievit 
 

 
 
Foto’s van Pixabay  
 
Je ziet en hoort de kievit wanneer je op de veld bezig bent. 
Er schijnen veel kievitssnestjes te zijn die nog niet echt aangemerkt, maar ze zijn er wel. 
 
Opstallen 
De stal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel  voorwerk, informatie verzamelen, berekeningen uitvoeren, werd afgelopen week zichtbaar. 
In drie dagen tijd alle roosters eruit en betonplaten erin. De volgende stap naar een bruikbare, 
waterdichte stal is gezet.  Zie de foto impressie “Stal  van rooster naar dichte gangen”. 
 
Dank aan iedereen die hieraan geholpen heeft. 
 
Tunnelkas 
 

Het vast naaien van de 
knoopuiteinde zodat de knoop 
niet los kan trillen wanneer het 
ventilatiefolie naar boven en 
beneden wordt bewogen 
 
 
 
 

 



 
 
Overige 
 
Kruiden- en belevingstuin 

 

Gemaaid gras drogen voor de van activiteit op 21 mei 
Vogelverschrikkers maken. 
 
Zie ook de video over de geschiedenis van gras en hooi, 
https://www.youtube.com/watch?v=3tcYLI088Qc 

 

 

Sfeerfoto’s 

 
Genomen door Marion Obdeijn zondag 8 mei rond 06.30 
 

Vooruitblik op week 19, 9 mei – 14 mei 2022 
Alle werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer en kunnen, altijd, op de dag zelf 
aangepast worden. 
 
Werken op het Herenland 
Planten, op dinsdag komen de nieuwe plantjes, schoffelen en wieden.  
 
Varkens 
Varkensonderkomen afmaken. 
 
Opstallen 
Tunnelkas en misschien verder met de stal? 
 
Activiteiten 
Uitgifte: op 14 april is er weer uitgifte 
 
Kleding: op 14 april komen voorbeelden van het jasje, body warmer en de verschillende kleuren 
poloshirts in de verschillende maten te hangen in de stal. Iedereen kan dan passen en de bestelling 
opgeven. Er is een overzicht van de prijs.  
 
Vogelverschrikkers  maken:  de Vogelverschrikkers, 21 mei 2022, hebben kleding nodig. Heb je nog 
iets liggen, overhemd, broek, lakens, neem het mee wanneer je jouw voedselpakket op komt halen 
en geef het af bij de inspiratietafel. 



  

Vrijwilliger van de week André Rovers 
 

 
 
Hoe ben je met Herenboeren in contact gekomen? 
Ik kende het Herenboeren systeem al door dat ik het ooit eerder had gezien op nieuwsuur of zo’n 
soort programma. En dat trok ons gelijk aan maar toen was er niets in de buurt. 
En uiteindelijk via een online presentatie van heel iets anders waar ook Lian een deelnemer was (ik 
herkende het herenboeren logo) ben ik bij de herenboeren het groen hart terecht gekomen. 
 
Wat me aantrok was dat het lokaal is en dat er geen verdelgingsmiddelen gebruikt worden.  
Wij vinden biologisch eten erg belangrijk nou meer biologisch als bij ons op de boerderij gaat het 
volgens mij niet worden, 
 
Was het in aanvang was dat vooral het lokaal verbouwde eten  dat mij aantrok, nu is het veel meer 
geworden omdat de groep mensen waarmee we het doen op de boerderij mijn leven echt rijker 
hebben gemaakt. Ik kan er ook echt naar uitkijken om op zaterdagmorgen met het oogstteam het 
land op te gaan of om voor de kippen te zorgen. 
 
Eigenlijk ben ik vrijwilliger geworden omdat  “het werk toch moet gebeuren”, ik wist toen nog niet 
dat het echt me zoveel voldoening zou geven. 
Ik ben zaterdagochtend op de boerderij met het oogstteam om de laatste groenten te oogsten voor 
de uitgifte, en ook op zaterdag doe ik het voer en water van de kippen. 
Zondagmorgen doe ik samen met mijn partner de kippen, eenden en schapen. 
En op woensdagmorgen ben ik op de boerderij als extra set handen 
Het is heel erg gezellig en ik wist echt niet dat werken op de boerderij me zoveel plezier zou geven. 
Voor mij is het echt een leuke hobby geworden 
 
Zijn er dingen die jij anders zou doen? Ik kom uit een zeer gestructureerde werk omgeving en die 
hebben we op de boerderij niet wat ik soms moeilijk vindt, maar dat is ook wel weer een 
leermomentje voor me  
 
 

Vragen van Leden 
Binnen gekomen vragen 
Vraag: Waar kan ik documenten vinden over de organisatiestructuur? 
Antwoord: Op het leden deel van onze website staat onder bestuur, bestuursdocumenten. Daar 
staan de organigrammen/organisatiestructuren.   
 
Vraag: Welk mailadres gebruik ik waarvoor? 
Antwoord: Mailadressen 
Vrijwilligers@herenboerenleimuiden.nl 
Het algemene mailadres voor iedereen die iets wilt doen op de boerderij. 



 
Je hebt het zeker wel gezien, aanbiedingen om mee te doen bij  
Subcommissie Biodiversiteit – Vlinders, Subcommissie Vee – dierenverzorgen; ook het 
werken op het land kan nog leden/vrijwilligers gebruiken. 
Heb je een paar uurtjes in de week die je wilt inzetten voor jouw boerderij meld je dan aan 
via vrijwilligers@herenboerenleimuiden.nl. 
 
Ledenservice@herenboerenleimuiden.nl 
Het mailadres voor al jouw vragen 
 
Heb je vragen stel ze via ledenservice@herenboerenleimuiden.nl. De leden die dit bemensen 
zorgen dat jouw vraag bij de juiste persoon en/of groep komt. 
 
Ook verhalen die je wilt delen met jouw mede leden kun je daar naartoe mailen of zelf op 
het forumplaatsen op de website. Wel eerst even inloggen. 
 
Redactie@herenboerenleimuiden.nl 
Het mailadres voor alle copij van onze maandelijkse nieuwsbrief. 
 
Subcommissie Communicatie zorgt iedere maand ervoor dat de nieuwsbrief in onze mailbox 
ligt. Voor de inhoud zijn ze afhankelijk van copij o.a. van jou. Stuur jouw verhaal die je in de 
nieuwsbrief terug wilt zien naar redactie@herenboerenleimuiden.nl. 
 
 

Vraag aan leden  
Wie wil haar/zijn foto’s die gemaakt zijn op of rondom onze boerderij delen; graag met 
datum wanneer ze gemaakt zijn? 
Wie wil en kan helpen bij het maken van foto’s van activiteiten/werkzaamheden die op en 
rondom de boerderij gebeuren? 
 
De Drecht Mag gebruikt foto’s om verslag te kunnen doen van wat gebeurt is en staat te 
gebeuren. De foto’s kunnen gewoon met de mobiel gemaakt worden.  
Je kunt de foto bijvoorkeur mailen naar vrijwilligers@herenboerenleimuiden.nl of app-en 
naar 0622691468 

 
Antwoorden op vragen uit Drecht Mag 17 
Vraag: Wanneer ik, onverwachts, op een andere tijd mijn voedselpakket op wil halen of zelfs niet kan 
ophalen, bij wie kan ik dat melden? 
Antwoord: Op dit moment is de regel dat veranderingen via  de mail 
uitgifte@herenboerenleimuiden.nl  worden gemeld.  

 
Vraag: Waar staat deze groente? 
Antwoord: tegenover het perceel waar de varkens komen 
 
 
 
 
 

 



 
Tot snel op jouw  en onze boerderij, 
 
Lian,Vrijwilligerscoördinator a.i 


