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Jaargang 1 week 30 en 31       
 
   
  



Foto  Omslag:  het voedselpakket van zaterdag 6 augustus 2022 
Aardappels, eieren, uien, stengeluien, wortelen, struik 
sperziebonen, knolvenkel, augurken, courgette, andijvie, pattison 
en groen selderij.  Soms kon je kiezen tussen twee groenten. 
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Punt van Aandacht 
 
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 30 en 31, 25 juli – 6 augustus 2022  
 

Afgelopen week, week 26, had drie hoofdthema’s, namelijk: 
- Schoffelen, wieden en maaien 
- Planten 

 
Werken op het Herenland 
 
Nieuwe levering planten,  
De laatste planten, prei, gingen afgelopen vrijdag in de grond. 
 
Op 3 augustus zijn weer nieuwe planten gekomen. 
 
Werken 
Schoffelen en wieden. 

Schoffelen en wieden zijn prioriteit. Door o.a. de 
vakantie tijd loopt het onderhoud van onze 
groente- en kruidenbedden achter en verdwijnen 
die in het onkruid. 
 
Wie kan en wil een dagdeel of avond mee helpen 
en zo een bijdrage leveren aan het mooie 
assortiment dat zaterdag  opgehaald kan 
worden?. 
 
Zie ook het stukje van Ledjaar verderop 
 
 

Prei 
 
De laatste preiplanten voor dit seizoen zijn geplant.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Knolselderij 
In Drecht Mag 26 stond dat de knolselderij gewied was. In week 31 zijn de bedden nogmaals van 
distels en nachtschade ontdaan. 
 
Allerlei kolen en sla zijn geplant de afgelopen week en zitten nu onder het doek ter bescherming 
tegen vraat en de zon.. 
 

Uitgifte 
30 juli en 6 augustus was het een hoorn des overvloeds.  
 
30 juli      6 augustus 

        
 
Dit resultaat  is alleen mogelijk door het samenwerken van de vrijwilligers zowel op het land, voor 
het planten, schoffelen en wieden, oogsten, uitgifte als ook de minder zichtbare werkzaamheden als 
administratie, planning, onderhoud, inkoop en koffiezetten.  Heel belangrijk is ook het verbinden 
tijdens het werken en de pauzes.  
Dank aan alle vrijwilligers van onze boerderij voor al hun inspanning. 
 

Vee 
Kippen, gekomen 2 februari 2022 
De kippen zijn verhuisd. Ze waren wat blij dat er weer groen was waar ze tussen konden 
scharrelen. 
 
Varkens, gekomen 17 mei 2022 

 
Ook de varkens zijn naar hun nieuw gebied 
verhuisd en hebben een mooi overkapt terras 
ter beschikking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opstallen 
Stal 
 
Alle kieren zijn gekit of gevoegd; hier en daar zijn kleine opening gelaten om het binnenkomende 
regenwater te kunnen afvoeren. 



 

Wild Herenboeren Aan den Drecht  
Foto’s zijn gemaakt door Marion Obdeijn. - Week 30 en 31 
 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dieren  
 
Vogels in de stal 

Kerkuil 
Je ziet ze niet, maar horen des te meer.  2 augustus vloog een uil 
geruisloos uit de stal over het weiland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op het veld 
Voor zijn vakantie heeft Peter Dullemijer nog een aantal vogels vastgelegd. 
 
Vind jij het leuk om vogels te spotten op onze boerderij, laat het weten 
vrijwilligers@herenboerenleimuiden.nl o.v.v. Vogels 
 

Vogel van de afgelopen weken door Peter Dullemeijer 
 
De rietgors 
Als je een kano-tochtje of rondvaart maakt over de Nieuwkoopse- of Langeraarse plassen, is de kans 

groot dat je dit vogeltje tegenkomt: de rietgors. Zijn naam heeft ie niet zomaar: hij is afhankelijk van 

rietlanden (met daarbij wat andere moerasvegetatie) om er te nestelen. 

Eind juni zaten er op ons akkerland flinke groepen rietgorzen; waarschijnlijk waren ze op het 

gevarieerde aanbod van lekkernijen afgekomen. 

Er zaten trouwens niet alleen rietgorzen: ze hadden zich gemengd met putters (zie vogeltje van de 

week-1), mussen, spreeuwen en groenlingen. 

Bij rietgorzen is het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes groot; bij putters, spreeuwen en 
groenlingen zijn de verschillen subtieler. 
 
Rietgors vrouw      Rietgors man 

mailto:vrijwilligers@herenboerenleimuiden.nl


 

Huismussen       Groenling 

 

De witte kwikstaart 

De witte kwikstaart is een echte plattelandsvogel. Ook bij ons op de boerderij is hij eigenlijk elke dag 
wel te zien. Ook de jongen van de witte kwikstaart zijn al uitgevlogen, ze zijn nog niet uitgekleurd en 
je ziet ze  soms gezellig tussen een rijtje boerenzwaluwen op een bonenstok zitten. 
 
Er zijn meer soorten kwikstaarten in Nederland: de gele kwikstaart zie je vaak bij veeteeltbedrijven 

en de grote gele kwikstaart houdt zich eigenlijk alleen maar op bij stromend water. 

 

De volwassen vogels scharrelen rond op de grond, bijvoorbeeld bij de varkens, op zoek naar eetbare 

beestjes. 



 

De lepelaar 

De lepelaar is een indrukwekkende vogel van natte gebieden. 

Op onze boerderij zie je ze vaak overvliegen en onderstaande foto's zijn genomen op het hooiveld 

achter de akkerbouw. Het zijn 3 volwassen dieren (zwarte snavels). 

 

Het gaat niet slecht met de lepelaar in Nederland: het aantal broedkolonies neemt toe. 

Lepelaars zijn niet kieskeurig met het kiezen van een nestplaats; als het rustig is, is het goed. 

Vaak nestelen ze laag op de grond op kale basaltblokken van dijken, tussen wat opschietende wilgen 

en distels (b.v. in Lelystad en Den Oever) Soms kiezen ze het hogerop en veroveren ze een nest van 

een blauwe reiger in een boomtop (b.v. in polderpark Cronesteijn in Leiden) 

Lepelaars foerageren zowel in zout- als in zoetwater. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stukje van Ledjaar, boer   

 

UIEN 

Tussen alle gewassen die het fantastisch doen en waarvan we elke week veel oogsten gaan 

er ook wel wat zaken minder goed: niet alleen de gewassen die we willen oogsten groeien 

hard, ook het onkruid doet het goed op onze rijke grond. Zeker op de akkerbouw stonden op 

het hoogtepunt van de onkruiddruk de bieten en de uien hoog in het onkruid.  

Met vereende kracht en een enorme inzet en doorzettingsvermogen zijn de bieten bevrijd 

van het onkruid en daar staan nu twee bedden met prachtige bieten waar we dit najaar en 

deze winter nog veel plezier aan gaan beleven.  

Aan de uien die ernaast stonden zijn we helaas niet toegekomen. Er komt een moment 

waarop je moet zeggen: hier nog gaan wieden heeft geen zin meer. Dan kun je je aandacht 

beter richten op gewassen waar wieden nog wel zinvol is. 

Afgelopen week heb ik het oerwoud aan onkruid met daartussen nog de uien met de trekker 

onder gefreesd. Dat is jammer maar was onontkoombaar.  

Dit laat volgens mij zien hoe belangrijk het is dat er veel mensen naar het land blijven komen 

om de gewassen te verzorgen. We moeten het werk met z`n allen doen. Door de inzet van 

leden die de bieten hebben bevrijd van onkruid heeft iedereen de komende maanden deze 

groenten – wat laat zien dat komen werken op het land echt verschil maakt. Het is niet 

alleen gezellig en gezond, maar ook een essentieel onderdeel van de herenboerderij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 
 
20 augustus – Bijenkasten maken 
>> Opgeven via deze link << 

 

Vooruitblik op week 32, 8 augustus – 14 augustus 2022 
Alle werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer en kunnen, altijd, op de dag zelf aangepast 
worden. 

 
Werken op het Herenland 
 

 Planning Werkzaamheden op de boerderij, week 32  

          

 Dag Datum   Dagcoörd Boer Herenland  

 Maandag 8-aug 09.00 - 16.00 Peter Ledjaar Planten + andere werkzaamheden  

              

 Dinsdag 9-aug 09.00 - 16.00 Lian/Michael   Planten + andere werkzaamheden  

              

 Woensdag 10-aug 09.00 - 16.00 Peter Ledjaar Zie andere werkzaamheden  

              

 Donderdag 11-aug 09.00 - 16.00 Pauline Edwin Zie andere werkzaamheden  

              

 Vrijdag 12-aug 09.00 - 16.00 Renate Ledjaar Oogsten + andere werkzaamheden  

     19.00 - 21.00 Lian   Schoffelen en wieden  

              

 Zaterdag 13-aug 09.00 - 16.00 Connie   Oogsten + andere werkzaamheden  

          

 Andere werkzaamheden voor de hele week:     

 Afbreken en opruimen van het bonengaas     

 Schoffelen bij de kool en prei      

 Oogsten courgette, augurken en pattison      
 
 
Tot 4 september wordt er iedere vrijdagavond, 19.00 – 21.00, gezamenlijk geschoffeld of gewied op 
de boerderij.  
Geef je op via de activiteit op de website: “Schoffelen en Wieden” (elke vrijdag)    

 
 

Vragen van Leden 
Binnen gekomen vragen 
Vraag:  Wanneer komt er weer een vleespakket.  
Antwoord: Dat is nog niet bekend. Ledjaar gaat bekijken wanneer het weer mogelijk is. 
 
 

Vraag aan leden  
Vraag:  Aanmelden voor de activiteiten zoals werken op het land, nestkastjes maken, etc., graag  via 
de website. 

https://herenboerenleimuiden.nl/activiteiten/1382/huisje-metselbij-maken


De Coöperatie heeft een aanvraag gedaan bij LEADER voor een eenmalige financiële bijdrage waar 
verantwoording over afgelegd moet worden.  
 
Een deel van het aangevraagde bedrag komt voor rekening van de coöperatie. Omdat de coöperatie 
geen financiële middelen heeft maar wel vrijwilligers die werkzaamheden doen of aan activiteiten 
deelnemen, mag die gewerkte/aanwezige uren daarvoor gebruikt worden. De verantwoording van 
de gewerkte/aanwezige uren kan alleen m.b.v.  de aanmelding via de website. 
 

Dringend verzoek aan jullie allemaal: 
Kom je werken, neem je deel aan een andere activiteit, meld je aan via de 
website 

 

 

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


