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Punt van Aandacht 
 
Vlees uitgifte 
(Auteur: Ledjaar) 

De Lindenhorst, de Hoef 

 
Op zaterdag 9 juli hebben we de eerste uitgifte van een (rund)vleespakket. Hoewel het nog niet 
afkomstig is van een koe die op ons land geleefd heeft ben ik er toch trots op. Het vlees is afkomstig 
van een koe van een prachtige biologische boerderij: De Lindenhorst in de Hoef. 
 
Op zoek naar een geschikte tijdelijke leverancier van goed rundvlees heb ik met verschillende 
boerderijen uit onze omgeving gebeld en ben langsgegaan, maar steeds kon ik niet helemaal achter 
het aanbod van de boerderijen staan. Toen ik op de Lindenhorst aankwam en met de boer Dick in zijn 
oude Renault naar het land reed om de koe te bekijken (want volgens Dick moest ik de koe eerst zelf 
maar eens zien voor ik ‘ja’ zei) was ik er meteen van overtuigd dat dit de goede plek voor ons was: 
kleinschalig, met veel zorg voor de dieren, ruim land en heel mooie dieren.  
 
De Lindenhorst is een kleinschalige melkveehouderij met ruim 25 Montbeliarde en Flekvieh koeien 
die op natuurland en veengrasland grazen. De melk wordt verwerkt tot zuivelproducten en verkocht 
in een eigen landwinkel. ‘Onze’ koe is een nog wat jongere koe die niet meer drachtig werd en 
daarom naar de slacht gaat. 
 
De slachterij waar Dick altijd al mee werkt en waar deze koe ook naartoe gaat is Firma Tuithof in 
Kamerik. Ook deze is erg kleinschalig: het hele proces van slacht tot uitbenen en portioneren vindt 
daar plaats. Jan Tuithof en zijn zoon doen alles zelf. Op mijn verzoek wordt het vlees niet 
diepgevroren maar gevacumeerd. (Dit is beter voor het vlees en voor ons ook gemakkelijker omdat 
we op de boerderij geen vriezer hebben). Uiteraard kun je na de uitgifte de kleinverpakkingen zelf 
wel invriezen. Ook bij deze slagerij kreeg ik een goede indruk: er wordt met zorg en ervaring gewerkt. 
De slagerij is EKO gecertificeerd. Zij kunnen eventueel ook onze varkens tegen het eind van het jaar 
slachten. 



Fleckvieh (Nederlands: gevlekt vee) is een 

rundvleesras dat door kruising in de 19e eeuw is 

ontstaan in Centraal-Europa. Fleckvieh stamt af van 

de roodbonte Simmentaler rund uit het Alpengebied. 

Het heeft een kenmerkende witte kop. 

Montbéliarde is een rundveeras dat van oorsprong uit 

de Franse stad Montbéliard, departement Doubs, , 

afstamt. De Montbéliarde is een dubbeldoelras, maar 

wordt vooral voor de melk gehouden. 

9 Juli is dus de uitgifte van rundvlees. Mocht je het 
pakket niet zelf kunnen ophalen, zorg dat iemand 
anders het voor jou ophaalt en bewaart. Het kan niet 
op de boerderij achterblijven en later dan 9 juli 
opgehaald worden. 

 

 
Oogstberichten 
(Auteur: Lieneke) 

Broccoletti oogsten 
 
Vorig jaar om deze tijd waren we druk bezig de eerste planten en zaden in de grond te stoppen. Het 
ging heel hard: binnen 5, 6 weken konden we groente uitdelen. Een jaar uitgifte is inmiddels 
uitgebreid gevierd met lekkere taarten.  
 
Ik denk dat ik toen niet als enige verrast was door de het tempo waarin alles van het land kwam en 
dan ook nog in zulke grote hoeveelheden. We zijn nu bezig met ons tweede seizoen en de oogst viel, 
zeker in het begin, wat tegen. Daar zijn een aantal redenen voor. Isabel heeft in onze groentegroep 
over die factoren uitleg gegeven en het leek ons goed om die met jullie te delen, ook al nemen de 
hoeveelheden nu al weer toe.  
 
 



Meer op maat 
Vorig jaar was er van sommige producten heel veel. Denk aan de courgettes en de pompoenen. Dit 
jaar telen we meer soorten en proberen de hoeveelheid daarbij meer af te stemmen op dat wat 
nodig is. Het gevolg is echter wel dat als er tegenslag is, er niet genoeg is voor iedereen. En die 
tegenslag was er. 
 
 

  
 
In de grond zitten koperwormen en emelten. Deze worden vooral in het tweede jaar actief, als de 
grond gescheurd is. Ze zijn gek op de wortels van bijvoorbeeld kool en sla. Bij  normale 
weersomstandigheden zouden planten een aanval vaak nog wel kunnen overleven, maar in 
combinatie met de droogte dit voorjaar, was dat voor veel planten te veel. Een groot deel van onze 
spitskolen (2/3de) en sla is daardoor verdwenen. De droogte had nog meer impact: radijs en 
raapstelen zijn nauwelijks opgekomen.  
 
Bestrijden kan goed, kippen zijn gek op emelten en koperwormen. Er is echter nog steeds een 
ophokplicht. En daardoor konden we de kippen helaas niet het land op sturen zodat ze deze 
plaagdieren kunnen opeten.  
 
Vertraging bouw kassen 
Met een kas kun je je oogstperiode verlengen: in het voorjaar kun je eerder beginnen en in het 
najaar kun je langer doorgaan. We wilden heel graag dat de tunnel kassen in maart klaar zouden zijn. 
Voor de opbouw van zo’n kas zijn regelmatig flink wat handen nodig. Helaas kwam het een paar keer 
voor dat op de dagen dat er veel handen beschikbaar waren, meestal de zaterdag, de 
weersomstandigheden niet meewerkten. UIteindelijk is het afgelopen dinsdag gelukt om de eerste 
kas te overdekken. De tomaten staan in de grond. Ook planten we nog paprika’s. Komkommer en 
aubergine moeten we dit jaar nog missen. 
 
Verdeling oogst 
Dit jaar kunnen we ook peultjes, kapucijners en tuinbonen oogsten. Bij deze gewassen  ga je 
regelmatig langs om te plukken en steeds komt er dan een beperkte hoeveelheid vanaf. Je oogst dus 
niet in een keer. Dat betekent dat niet elke week van alles genoeg is voor alle huishoudens. Dat 
wordt dan verdeeld: de ene week krijgen de eenpersoonshuishoudens bijvoorbeeld tuinbonen en de 
overige peultjes, een week later andersom. Dat zal de komende tijd met een aantal producten 
gebeuren.  
 
Van al deze ervaringen kunnen we weer leren voor het volgend teeltseizoen. Maar we moeten ons 
ook realiseren dat we te maken hebben met natuurlijke invloeden zoals het weer en plaagdieren. 
Daar hebben we niet altijd invloed op.  
 
Namens de groentegroep, 
Lieneke 

 

 



Officiële opening van de boerderij, ALV en oogstfeest 
17 september is de datum die gekozen is voor het oogstfeest, officiële opening van de boerderij en 
ALV. Houd deze datum alvast vrij, details volgen. 
 
 

 

Terugblik op week 25, 19 juni  - 26 Juni 2022  
 

Afgelopen week, week 24, had drie hoofdthema’s, namelijk: 
1. Tunnelkas 1 met o.a. tomaten en paprikaplanten  
2. Kippenuitloop 
3. Hoe kunnen we onze groente redden van de expansie drang van het “onkruid”. 

 
 

Werken op het Herenland 
Gezaaid 18 juni 2022 
 

Rode spitskool, foto 
veggipedia. 
De rode spitskool is een 

kruising tussen een spitskool en een rode kool. De 
mooie rode kleur heeft hij van rode kool en de zachte smaak 
komt van de spitskool. Hij is familie van de witte kool. 
 
 
 
Broccoli Bonarda, foto Vreeken 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bloemkool Cheddar, foto Vreeken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe levering planten, 15 juni 2022 
Afgelopen week zijn geplant de suikermaïs, paprika (tunnelkas) 
 
 
Bonen, 10 juni 2022 gezaaid 
Edamane, Green Shell           
Foto Voedingscentrum      

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

 
 
Eerder gezaaide en geplante Edamane zijn goed gegroeid    -> 
 
 
 
 
Courgette Serafina 
Foto mijntuin.org 

 
Hier hebben ook de vogels huis 
gehouden 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Werken 
Schoffelen en wieden 
Bieten     Bonen 
 
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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Linker foto’s; 
schoffelen van 
de bieten op 
maandagavond. 
 
 
 
 

 
Planten 

Suikermaïs geplant op de verschillende percelen van de 
oude tuinbouw. 

 
 
 
 
 
Paprika planten in de 
tunnelkas 
 
 

 

Uitgifte 
Het was weer een grote variatie aan groente die je mee kon 
nemen. 
Je kon kiezen tussen: 
-  spitskool en broccoletti . Was de broccoletti op dan had je, 
gelukkig, nog spitskool; 
- courgette en ijsbergsla. Er was zoveel ijsbergsla dat ieder lid 
ijsbergsla kon meenemen. De courgette werd het vangnet bij de 
erwten en bonen; 
- 2 groente uitzoeken van de erwten, peulen, kapucijners en 
tuinbonen; 
- snijbiet 
- knoflook 
- stengeluien 
- eieren.  
 



 
Inspiratietafel 

 
Wat kan je met knoflook doen? 
Knoflook is een veelzijdige groente en/of kruid. 
In olie en/of zuur inleggen, roosteren, knoflook (Aïlo) saus 
maken m.b.v. olie, azijn, yoghurt en wat kruiden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vee 
Kippen, gekomen 2 februari 2022 
 

Deze kip dacht dat de pad een plaagdier is voor de bieten.  

 
 
 
 
Kippen revalidatie 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kippenuitloop 
 
 

 
 
Wéér een stap dichter bij het in elkaar zetten. 
Zie de foto’s Kippenuitloop, week 25 
 
 
 
 
 
 
 

https://photos.app.goo.gl/N7zC59G4X2FssZri7


Varkens, gekomen 17 mei 2022 
Andijvie was een hele traktatie. Alle 12 varkens 
genoten van het feestmaal. 
 
Ik wil jullie heel graag een heel leuk filmpje laten zien 
van de zwemmende varkens 
 
 
 
 
 
 

Opstallen 
Stal 

De kleine kieren zijn gekit met 
uitsparing zodat het regenwater 
weg kan lopen. 
Grote naden  zijn opgevuld met 
betonmortel.  
Tunnelkas 

Is in vol bedrijf. 5 Rijen tomaten en 
2 rijen paprika 

Er staan veel verschillende soorten tomatenplanten o.a. Trixi, Dorenia, 
Yellow Submarine, Bol-T, Marmarossa en ook rode en groene 
paprikaplanten.  

 
De achterkant is dicht en de voorkant mist alleen nog 
de schuifdeuren. 
Bevloeiingssyteem is aangelegd zodat water uit de 
sloot gebruikt kan worden. 
 
Zie de verschillende foto impressie Tunnelkas 1  
 
 
 
 
 

Wild Herenboeren Aan den Drecht  
Planten 
Dovenetel 

Paarse en witte 

dovenetel. 

Familie van de 

brandnetel alleen 

prikken zij niet 

 

 
 

 

https://youtu.be/pWZ5I2YScqM
https://youtu.be/pWZ5I2YScqM
https://photos.app.goo.gl/N7zC59G4X2FssZri7


 
Dieren  
Vogels in de stal 
Kerkuil 
Je ziet ze niet, maar horen des te meer. Soms lijkt het alsof ze met de poten stampen in het 
dagbeschot. 
 
Boerenzwaluw 
De jongen zijn uitgevlogen; het is weer rustig in de melkstal.   
Er vliegen nog steeds oudere boerenzwaluwen naar de nestplaats. Zijn ze bezig met een nieuw nest? 
 
Kauwen 
Zie vogel van de week 
 
Winterkoninkje 
Je hoort het winterkoninkje nog in de stal wanneer er weinig mensen in de stal zijn en het rustig is. 
 
Op het veld 
De putter of distelvink 

Loop je op de oude tuinbouw een beetje achterin dan zie je vaak 
de putter opeens wegvliegen. 
 
 
 
 
Vlinders 
Nu het wat warmer is ’s ochtends zijn de dagvlinders moeilijk op 

de foto te zetten; ze zijn vroeg opgewarmd en vliegen sneller weg. 
Je kunt ze nog wel zien de kleine vos, distelvlinder, de atlanta en verschillende witte  vlinders. 
 
Lees ook  Vlindertelling HBAD  

 
Rugstreeppad 
Volwassen rugstreeppad, foto Wikipedia 

Ongeveer 10 jonge 

rugstreeppadden 

zijn gered. 

Zie ook de foto 

impressie 

“Rugstreeppad 

redden, week 24” 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.herenboerenleimuiden.nl/files/vlindertelling-hbad.pdf
https://photos.app.goo.gl/dswbWeQcAFEZpUUz5
https://photos.app.goo.gl/dswbWeQcAFEZpUUz5


Vogel van de week , de Kauw 
door Peter Dullemeijer 
 
Ze broeden bij ons in de kieren en gaten van de schuur en ziet ze vaak rondscharrelen bij de varkens: 

de kauwen. 
 

Kauwen zijn intelligente groepsdieren uit de familie van de 
kraaien. 
Zwarte kraaien zijn groter en helemaal zwart. Ze houden zich 
wat verder op de akkers op en ruziën daar met de kieviten, die 
zich (terecht) zorgen maken over hun kuikens. 
Kauwen zijn ook zwart, maar met een grijze nek en staalblauwe 
ogen. 
 
Op onze boerderij valt me op dat de kauwen een stuk schuwer 
zijn dan in de stad. In de stad zijn ze brutaler, vooral bij 
terrassen waar ze met patat gevoerd worden. 
Jean-Pierre Geelen (columnist en ombudsman bij de 
Volkskrant) noemde het terreur, vond dat de kauw aan het 
radicaliseren was en sprak van een “kauwkalifaat”.  
(Jean-Pierre Geelen en Saskia van Loenen: Spotvogels 1e druk 
2018) 

 
In het bekende Verkade-
album “Hans de torenkraai” 
wordt liefdevoller over de 
kauw gesproken. 
 
In veel kringloopwinkels is dit 
sprookjesboek nog voor 
weinig te koop... 
(Verkadereeks, auteur H. E. 
Kuylman uitgave vanaf 1934) 
 



Activiteiten 
1 en 2 juli 2022 Nationale nachtvlindernacht 
Wist jij dat er in Nederland meer dan 2.000 soorten nachtvlinders rondvliegen? Op 1 en 2 juli kan je 
tijdens de Nationale Nachtvlindernacht op heel veel plekken in Nederland kennis maken met 
nachtvlinders!  
 
15, 16 en 17 juli 2022 Tuinvlindertelling Zie voor de vlindertellingen ook de website van de 
vlinderstichting 
 

16 juli 2022 Onze eigen Schilderen op het land: De Drechtse 
School 
 
Op onze boerderij kun je op zaterdag 16 juli 2022 vanaf 14.30 
komen schilderen . Joke van IJzendoorn, geassisteerd door José van 
Diemen, vertelt en laat zien hoe je met aquarelverf kunt 
schilderen.  
Heb jij je  nog nooit gewaagd aan het kunst schilderen, nu is de 
kans om er kennis mee te maken; ook leden met ervaring zijn van 
harte welkom en natuurlijk kinderen. Aanmelden kan via de 
website  bij 16 juli Schilderen. 

 

Vooruitblik op week 26, 27 juni –  2 juli 2022 
Alle werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer en kunnen, altijd, op de dag zelf aangepast 
worden. 

 
Werken op het Herenland 
Het is een vol programma komende week; naast het gebruikelijke onderhoud zal  gedaan worden op 
de: 
Maandag: planten van de koolplanten. 
Maan-, donder- en vrijdagavond: wieden van de knolselderij ( naast de aardappelen) en we gaan 
verder met de bieten. (activiteit schoffelen en wieden op de website) 
Woensdagmiddag: oogsten van de knoflook en uien. Dit kan heel goed met kinderen gedaan worden. 
 
Woensdagmiddag 6 juli: rooien van de aardappels. Ook heel leuk voor de kinderen. 
 
Geef je op via de website 
 
 

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. 
  

https://herenboerenleimuiden.nl/activiteiten/770/schilderen-op-het-land-de-drechtse-school
https://herenboerenleimuiden.nl/activiteiten/770/schilderen-op-het-land-de-drechtse-school
https://herenboerenleimuiden.nl/activiteiten/1184/planten-koolplanten
https://herenboerenleimuiden.nl/activiteiten
https://herenboerenleimuiden.nl/activiteiten/1186/oogsten-knoflook-en-uien
https://herenboerenleimuiden.nl/activiteiten/1187/aardappels-rooien
https://herenboerenleimuiden.nl/activiteiten


Vrijwilliger van de week  Martijn Zweistra  

  
 
 

 
 
Als IT'er (ontwikkeling van webapplicaties) en eigen 
ondernemer zou je wellicht niet verwachten dat ik iets in 
een herenboerderij zie. Zowel Suzan (mijn partner) als ik 
waren gelijk geïnteresseerd toen we een item op televisie 
in 2018 over de herenboerderij in Boxtel zagen.  
 
We hebben toen jaarlijks gekeken of er iets in de buurt 
was. Toen we hoorden over Herenboeren Groene Hart en 
de locatie in Leimuiden als mogelijkheid er was, hebben 
we ons direct als lid ingeschreven, ook al wonen we op 16 
kilometer reisafstand in Hazerswoude-Rijndijk. 
 
Omdat ik een volle werkweek heb wilde ik niet in een 
vaste groep met allerlei werkzaamheden terechtkomen, 
maar leek het mij leuk om af en toe te helpen met hand-
en-spandiensten in het weekend. Toen begin dit jaar 
project tunnelkas werd gestart ging dat iets anders, want 
als je ergens aan begint wil je het ook afmaken. Dus 
tegenwoordig ben ik bijna elke zaterdag op de boerderij 
om met een van de lopende klussen te helpen. Ik heb 2 linkerhanden en ben niet heel handig, maar 
kan gelukkig op diverse manieren helpen door spullen te verplaatsen of te assisteren waar mogelijk, 
vele handen maken licht werk. 
 
Er zijn gelukkig nog heel veel zaken te doen op de boerderij en hoop nog veel mensen enthousiast te 
krijgen om ook eens te komen helpen, want er is genoeg te doen. 
 
Voordat ik IT'er werd heb ik een opleiding tot bakker gevolgd, omdat alle kleine bakkerijen toen of 
stopten of werden overgenomen heb ik van mijn hobby van computers mijn werk gemaakt en 
bakken als hobby genomen. Voordat mijn herenboeren avontuur begon bakte ik regelmatig op de 
zaterdagochtend een brood, inmiddels is daar vaak geen tijd meer voor. Er staat nu onder andere 
graan op het veld volgens mij voor de kippen, maar wellicht kunnen we een keer ook wat graan 
zaaien voor het maken van eigen brood van zelf gemalen graan, dat lijkt mij erg leuk om te doen als 
er meerdere mensen zijn die dat willen proberen. 
 
Ik vind het fijn als mijn voedingsmiddelen van dicht bij huis komen (uitzonderingen daargelaten), heel 
veel voeding hoeft niet kilometers af te leggen. In Nederland is het goed mogelijk om voedsel te 
produceren in de buurt. Ik vind bezorgdiensten die ik bij ons in de straat zie rijden verschrikkelijk, de 
supermarkt is 200 meter lopen, hoe moeilijk kan het zijn?! Mijn reden om niet bij lokale boeren te 
kopen is omdat je dan in alle richtingen alles bij elkaar moet scharrelen (omdat de meeste maar 
enkele producten aan de straat verkopen) wat weer heel veel tijd kost. Onze herenboerderij lost dat 
op, over een jaar verwacht ik dat we alle ingrediënten voor volledige maaltijden vanaf de boerderij 
kunnen halen, ik kan niet wachten! 
 
 Groetjes, Martijn 
 
 
 
 
 
 



 

Vragen van Leden 
Binnen gekomen vragen 
Vraag:  Ik kan mij niet aanmelden via de website.  
Antwoord: Er kan van alles aan de hand zijn. Het beste kun je mij laten zien wat je doet. Kunnen we 
een afspraak maken? 
 

Vraag aan leden  
Vraag:  

Wie wil en kan komen helpen bij het werken op de boerderij? 
 
We hebben menskracht te kort om al het werk op boerderij goed te kunnen doen. 
Vorig jaar begonnen we op 1 juni met het zaaien en planten op kleine schaal. Nu is het jaar eerder 
begonnen en hebben we meer groente te planten en bedden te onderhouden. Daarnaast hebben we 
een fruitboomgaard en bessenperceel; ook hebben we kippen,  varkens en loopeenden en is de 
tunnelkas in gebruik.  
De huidige groep zit aan haar plafond met besteedbare uren en lichamelijk kunnen. 
 
Wil je weten of je het lichamelijk kan, kom dan een ochtend mee werken en besluit daarna wat je 
gaat doen. 
 
Je mag mij, Lian vrijwilligerscoördinator a.i., altijd bellen en/of appen voor meer informatie. Mijn 
telefoonnummer is 0622691468. 
Je mag je ook direct opgegeven via de mail vrijwilligers@herenboerenleimuiden.nl 
 

 

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


