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Punt van Aandacht 
 
De afgelopen tijd wordt de boerderij af en toe bezocht door externen (niet leden) die vragen 
hebben over onze bedrijfsvoering. Zoals eerder al op onze website gepubliceerd willen we 
vragen bezoekers met inhoudelijke vragen over de bedrijfsvoering door te verwijzen naar 
één van de drie boeren. Dit om misverstanden te voorkomen. 
Om een recent voorbeeld te geven: een lid legt aan een bezoeker enthousiast uit wat we 
allemaal doen op de boerderij, maar deze bezoeker blijkt achteraf een controleur te zijn, die 
op basis van deze gegeven informatie een rapport schrijft - op basis van onvolledige 
informatie. Om dit soort misverstanden te voorkomen vragen we om bezoekers gewoon 
standaard door te verwijzen naar Edwin, Isabel of Ledjaar. 
 
Namens het bestuur en de boeren 
 

Oproep van Henriëtte Sierksma, vrijwilliger 
 

Ik was woensdagochtend op de boerderij. Het 
klusje dat geklaard moest worden was: bieten 
redden!  Muur groeit zo hard, dat de bietjes 
bijna overwoekerd worden. Samen met drie 
heren hebben we 1 lang bed letterlijk per 
bietenplantje onder handen genomen.   
Ledjaar heeft het andere bed er naast al 
opgegeven. Maar dat is toch heel jammer!  
 
Samen met een andere vrijwilliger vonden we 
eigenlijk dat er we een keer op een avond met 
40 man/vrouw aan de slag zouden moeten 
gaan. Dat is misschien makkelijker in te passen 
in de agenda's dan overdag. Ik kan als 
werkende moeder met 3 kinderen overdag 
namelijk ook weinig tijd vrij maken. Maar in de 
avond kan ik wel. De avonden zijn nu lang en 
licht!  
 
 

Dus, wie helpt mee de bieten (en misschien andere gewassen) te redden op:  
 
MAANDAG 20 JUNI : 19:00 - 21:00   
DONDERDAG 23 JUNI: 19:00 - 21:00  
VRIJDAG 24 JUNI: 19:00-21:00 
 
Schrijf je in via bovenstaande linkjes op de website.  
 
En daarna eventueel een zelf meegebracht biertje /wijntje drinken.  
Zelf even wat gereedschap meenemen (klein schoffeltje, harkje ..) 
 
 

https://herenboerenleimuiden.nl/activiteiten/1059/schoffelen-en-wieden
https://herenboerenleimuiden.nl/activiteiten/1060/schoffelen-en-wieden
https://herenboerenleimuiden.nl/activiteiten/1061/schoffelen-en-wieden


 

Terugblik op week 24, 13 juni  - 18 Juni 2022  
 

Afgelopen week, week 24, had drie hoofdthema’s, namelijk: 
1. 1-jarig jubileum HBAD 
2. Tomatenplanten in de tunnelkas 
3. Hoe kunnen we onze groente redden van de expansie drang van het “onkruid”. 

 
 

Werken op het Herenland 
 
Nieuwe levering planten, 15 juni 2022 
 
Er zijn weer veel nieuwe groente en een kruid 
aangekomen. De knolvenkel, andijvie en basilicum 
zitten al in de grond. 
 
Kijk voor welke groenten je kunt verwachten dit jaar 
naar Plantgoed geleverd 15 juni 2022 
 
 
 
 

Bonen, 10 juni 2022 gezaaid 
Edamane, Green Shell           
Foto Voedingscentrum      

 
De boontjes hebben het moeilijk,omdat de 
vogels ze erg lekker vinden. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Courgette Serafina 
Foto mijntuin.org 

 
Hier hebben ook de vogels huis 
gehouden 
 
 

 

 

  



Werken 
Schoffelen en wieden 
 
De bieten, wortels en veel meer groenten worden overwoekerd 
door het onkruid. Het onkruid groeit harder dan er vrijwilligers zijn 
overdag. 
 
Henriëtte, een vrijwilligster kwam op het goede idee om maandag-, 
donderdag- en/of  vrijdagavond van 19.00 – 21.00 te gaan 
schoffelen en wieden. Het is langer licht en minder warm dan 
overdag. Opgeven kan via de website. 
  
 
 
 

 
 

Een moeilijke klus; het eruit trekken van de distels 
Onze boeren hebben dan ook besloten om, daar waar het kan, de 
distels kort te maaien.  Wat een verademing want dat betekent dat 
alleen de distels tussen de groente eruit getrokken hoeven te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uitgifte 

 
Zaterdag was het een hof van Eden bij de Uitgifte; 
zo veel en veel verschillende soorten groenten 
werden uitgeleverd. 
Rode bieten, koolrabi, andijvie, rucola,  
raapstelen en eieren. 
Keuze uit erwten, kapucijners of peulen, en 
tuinbonen. 
Zelf van het land halen bloemkool en uien. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vee 
Kippen, gekomen 2 februari 2022 
 
 
Kippenuitloop 
 

Weer 
een 
stap 
dichter 
bij het 
in 
elkaar 
zetten. 
 
 
 

 
 
Varkens, gekomen 17 mei 2022 

Aan  het eind van een drukke zaterdag tussen de 
distels uitrusten op het omgewoelde zand. Hun 
hol met ventilatie is ook een vooruitgang.  
 
Ik wil jullie heel graag een heel leuk filmpje laten 
zien van de zwemmende varkens, maar ben er 
nog niet achter hoe ik het filmpje kan invoegen. 
Excuus hiervoor. 
 
Zie foto’s Varkens bij met zand, beschutting en 
ventilatie 

 
Opstallen 
Stal 

Het eerste deel van de kieren  tussen de betonplaten is gedicht met 
mortel . Volgende week volgt de rest en ook het dicht spuiten met kit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Tunnelkas 

Is in vol bedrijf. 
Er staan veel verschillende soorten tomatenplanten en ook 
paprikaplanten staan te wachten om de grond in te kunnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wild Herenboeren Aan den Drecht  
Planten 
Klaver 

Klaver (Trifolium) is een plantengeslacht uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). De meer dan 

tweehonderd soorten groeien hoofdzakelijk in gematigde en subtropische streken van het noordelijk 

halfrond, maar ook in de bergen in de tropen. 

Verwante geslachten met de naam 'klaver' zijn honingklaver (Melilotus), hoornklaver (Trigonella), 

rolklaver (Lotus) en rupsklaver (Medicago). 

De witte klaver en inkarnaatklaver vind je op onze boerderij 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distels 
 
Niet alle distels blijken distels te zijn. Ëén ding hebben ze gemeen het 
zijn stekelige planten die veel insecten aan trekken, moeilijk uit te 
trekken te zijn en helemaal eetbaar ( wie heeft er ervaring mee?).  

 
Lees meer over de distel:  
 

nav Disteltrek 

Dag.docx
 of over de akkerdistel: 

http://www.kruidenmassages.nl/akkerdistel.html 

http://www.kruidenmassages.nl/akkerdistel.html


Dieren  
Vogels in de stal 
Boerenzwaluw 
Zie Vogel van de week 
 

Slakken 
 
Deze jonge huisjesslak kwam uit de raapstelen. 
Zijn nieuwe huis is bij het bramenbos opzij van de stal 
 

 

 

 

 

Rugstreeppad 
Volwassen rugstreeppad, foto Wikipedia 

Ongeveer 10 jonge 

rugstreeppadden 

zijn gered. 

Zie ook de foto’s in 

DIT album 

 

 

 

Vogel van de week , de boerenzwaluw 
door Peter Dullemeijer 

In onze schuur zit een aantal zwaluwnesten tegen de balken 

geplakt. Het zijn nesten van boerenzwaluwen. 

Zowel boerenzwaluwen als huiszwaluwen bouwen nesten van 

klei.  De boerenzwaluw nestelt vaak binnen, in schuren en 

stallen, maar ook buiten onder steigers en bruggen. 

Tot eind mei, kon je ze vaak de schuur in en uit zien vliegen: 

er waren eieren en later jongen. 

Dat in- en uitvliegen gebeurt nu wat minder: de jongen zijn 

uitgevlogen; je ziet ze nu buiten op de stokken en draden van 

de bonen bij hun ouders bedelen om voedsel. 

Het ontbreekt de jongen nog aan de extreem diep gevorkt 

staart van de volwassen vogels. 

 

https://photos.app.goo.gl/dswbWeQcAFEZpUUz5
https://photos.app.goo.gl/dswbWeQcAFEZpUUz5


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten 

Vliegers maken, 18 juni 2022 
 

12 kinderen en hun ouders hebben vliegers gemaakt 
op de boerderij of thuis. 
Om ouders tegemoet te komen is het vlieger maken 
om 11.00 begonnen; Normaal start een activiteit na de 
uitgifte om 14.30.  
De eerste reacties waren erg positief en het team 
Activiteiten gaat dan ook onderzoeken welke 
activiteiten ook gedurende de uitgifte aangeboden 
kunnen worden. 
 
 

 

Vooruitblik op week 25, 19 juni –  26 juni 2022 
Alle werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer en kunnen, altijd, op de dag zelf aangepast 
worden. 

 
Werken op het Herenland 
Planten en onderhoud zoals schoffelen en wieden 
 

Activiteiten. Zie ook de planning op de website 
Kippenren op zijn plaats zetten. 
Zeil van de party tent (ligt nu op de grond) over het frame spannen om te drogen en repareren 
Gereedschap slijpen en schoonmaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 



Vrijwilliger van de week  Nicole Schweizer  
Het idee om me bij Herenboeren aan te sluiten 
samen met Arnold mijn partner die bij het 
oogstteam is aangeschoven is geboren puur uit 
idealisme.  
 
Zoals iedereen wel weet is dat veel voedsel van ver 
komt en men geen idee heeft wat ermee gebeurd is 
voordat het op je bord beland. Veel heen en weer 
gesleep met het vee. Bespoten groenten, omdat we 
steeds meer op grote schaal produceren. 
Begrijpelijk als je bedenkt dat de wereldbevolking 
gigantisch is toegenomen de laatste decennia. Maar 
goed, daar kun je hele discussies over voeren wat 
nu wel of niet de juiste oplossing is.  
 
Wij hebben hier het juiste klimaat en de betere 
grond dat we dit zo op kleine schaal kunnen 
uitvoeren. We mogen in onze handen knijpen. Dus 
toen we dit project tegenkwamen waren we beiden 
meteen enthousiast. Wel eens wat in de tuin 
verbouwd om onze kinderen ook wat meer te 
betrekken met waar komt het eten vandaan en niet 

alleen maar uit de supermarkt. Ik ben zelf als kind opgegroeid in een dorp waar we nog de melk vers 
bij de boer haalden. Ja, als ik eraan terug denk, dan komen de warme gevoelens weer boven drijven.  
 
Maar goed, ik ben dus in februari begonnen met de loopeenden. Daarna kwamen de kippen en 
recentelijk de biggetjes. Er wordt hard gewerkt om het de dieren naar hun zin te maken. 
Iedereen is ook zeer betrokken en er zijn ook al doende veel mooie ideeën geboren. 
 
Er is goed nagedacht over de verblijven van de dieren door zowel de vrijwilligers als de boeren. 
Helaas hebben we altijd nog te kampen met de vogelgriep en kan het plan om de kippen en eenden 
vrij te laten lopen op het land nog niet uitgevoerd worden.  
 
We zullen wat geduld moeten hebben en tot die tijd zoveel mogelijk moeten improviseren en het 
doen met de middelen die er zijn. Er is weer opnieuw nagedacht hoe de kippen weer een beetje 
meer vrijheid kunnen krijgen en er wordt inmiddels weer hard gewerkt aan een nieuw verblijf. 
 
Ook het verblijf van de varkens is heel mooi geworden. Een oude silo is doormidden gezaagd en er 
zijn twee mooie stekjes gecreëerd voor de dames en heren. Ja, ze worden verwend. Een heuse 
modderpoel om even lekker in te spelen ontbreekt ook niet.  
 
Al met al het is heel gaaf om voor de dieren te zorgen. Kom je ook een keer langs om te kijken ? 
 
En wie weet wil je wel in het team voor de verzorging als je het zelf ervaren hebt. Team vee kan altijd 
wel wat extra handjes gebruiken. 
 
Tot snel. 
 
Groetjes, 
Nicole 
 
 



 
 

Vragen van Leden 
Binnen gekomen vragen 
Vraag:  Ik wil graag werken op het land maar weet niet of ik dat wel kan. Mag ik een paar keer 
proberen? 
Antwoord: Ja, je mag altijd proberen of het wat voor jou is en of je het lichamelijk aan kan. Naast het 
fysieke werk op de boerderij zijn er ook klusjes die lichamelijk minder belastend zijn en ook erg 
belangrijk. Denk hierbij aan het verzorgen van koffie en thee of andere klusjes die zittend gedaan 
kunnen worden 
 

Vraag aan leden  
Vraag: wanneer je je hebt opgegeven voor een klus, zoals “Werken op het Herenland”, willen jullie 
dan a.u.b. op tijd komen. We werken ’s ochtend van 09.00 – 12.00 en ’s middags van 13.00 – 16.00 

 

Reacties op vraag aan leden  
“Ik voel mij een beetje verantwoordelijk want Leimuiden komt ook een klein beetje door mij.  
We zijn nu samen een jaar onderweg en ik vraag me af wat jij van jouw boerderij vindt na één jaar. 
Wat had jij je voorgesteld op 1 juni 2021; is het geworden zoals je het voorgesteld hebt; zo niet wat is 
er anders. Te veel om het hier neer te leggen”. 
 
Dit heeft veel reacties losgemaakt, die stuk voor stuk kunnen bijdragen aan het verbeteren van onze 
boerderij. Hoe de aanpak wordt weet ik nog niet, maar je wordt op de hoogte gehouden. 

 
 
 

!!! Samen maken we het leuker !!! 
 
 
Tot de volgende keer  op jouw  en onze boerderij, 
 
Team Drecht Magazine 


