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Punt van Aandacht 

 

17 september FEEST bij de boerderij! 
 

 

We gaan het vieren! Ons één-jarig bestaan. Ok, we bestaan al langer, maar dat 

mag de pret niet drukken. 

Tijdens en na de uitgifte zijn er diverse activiteiten die de subcommissies en 

werkgroepen organiseren. Wat ze precies gaan doen? We lichten een klein 

tipje van de sluier op… 

 

Demonstraties Oude Ambachten:  
Wol spinnen en vilten, touw maken, strobalen persen. Er komen ook 
ministrobaaltjes uit het apparaat rollen!  
 
Heb jij een haviksoog en een vaste hand? Dan dagen we je uit om…  
 
De rest houden we nog even geheim. Wel is zeker dat als je meedoet je aan het 
einde van de middag veel meer weet over de boerderij; wat je daar allemaal 
kunt doen én dat je niet met een lege maag naar huis gaat.  
Dat wil zeggen, als je van frietjes en/of pannenkoeken houdt.  

 

Kom ook naar de ALV (en breng een lekker hapje mee) 

Neem zo wie zo een beker, bestek en bordje mee. Blijf je voor de ALV – die om 

14.30 uur start – breng dan ook een stoeltje of een kleedje mee om op te 

zitten. Na de ALV sluiten we af met een gezellig samenzijn.  

HBAD zorgt voor een drankje, help jij als lid mee om voor pakweg 10 – 20 

hapjes (uiteraard mag meer…) te zorgen? Meld dat dan graag via 

Activiteiten@herenboerenleimuiden.nl  

 

Omdat we rekening houden met allergieën van leden vragen we je om bij de 

aanmelding aan te geven of er in jouw hapjes ui/ei/suiker/zuivel/noten is/zijn 

verwerkt.  
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EI 
 

Hoort er even NIET bij 
  

Onze boerderij ligt binnen de 10km zone van waar vogelgriep is geconstateerd 

en buiten de 3 km van de haard. Er geldt een vervoersverbod dat betekent dat 

er GEEN eieren vervoerd mogen worden van de boerderij naar de leden. 

 

De komende 30 dagen worden GEEN eieren uitgegeven 
 

 

Reactie LNV op vragen van Herenboeren Nederland: 
( De vraag gesteld risicobeoordeling eieren voor leden Herenboerderij.) 
 
De maatregelen gelden voor elke houder van kippen in het gebied, ongeacht of 
een houder zich heeft geregistreerd bij RVO of niet. 
 
Vervoer van eieren van en naar een inrichting (dus ook een houderij van 
herenboeren) vormt risico voor verspreiding, klein maar niet nul. 
 

In de beperkingszone geldt een vervoersverbod. Een vervoersverbod heeft 
betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie 

(inrichting dus) met vogels. 

 
 
 
 

 

 

 

  



Terugblik op week 36, 5 september – 11 september 2022  
 

Afgelopen week, week 36, had drie hoofdthema’s , namelijk: 
- Aardappels rooien en rapen 
- Schoffelen, wieden en frezen 
- Opruimen  
 

 
Werken op het Herenland 
Maandag 5 en 7 september  stond in het teken van het aardappelrooien 
Gelukkig was er ook andere dingen op de boerderij die aandacht vroegen, zoals de planten die 
geleverd worden en de boerderij een prettiger aanblik geven door de spullen op te ruimen en/of het 
niet meer te gebruiken weg te gooien. 
 
Nieuwe levering planten 7 september 2022,  

 
Onverwachts werden planten geleverd. 
Sla, winterpostelein en spinazie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werken 
 
Tunnelkas 
 

De planten in de tunnelkas zijn weer gediefd en opgebonden; ook de 
slechte vruchten zijn verwijderd en het gras heeft Martijn G. gemaaid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geoogst 
Naast de wekelijkse oogst van courgettes, augurken en pattison pompoenen was afgelopen week de 
aardappels de klus die zo snel mogelijk binnen gehaald moest worden.  Van de 14 rijen zijn 9 gedaan. 
 

De trekker met rooi module schept de aardappels op 
en de actieve leden rapen het op; stoppen in kratten 
die dan in kuubskisten worden geleegd  en de trekker 
brengt de volle kuubskist naar de stal. De kuubskist 
wordt afgedekt zodat het licht niet bij de aardappels 
kan komen. De aardappels worden groen onder 
invloed van licht en groene aardappels verdragen wij, 
mensen, niet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zie ook de foto’s van de 
afwijkend gevormde 
aardappels op de 
website 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planten 

Van de geleverde zending 
zijn spinazie en deel van 
de veldsla al geplant 
Vee 
Er was vogelgriep 
geconstateerd bij een hobby 
kippenhouder en onze 
boerderij valt binnen de 
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straal van 10 km, dus alle niet wilde vogels worden verplicht opgehokt. Zwemmen in de sloot gaat 
ook niet meer want het vogelgriepvirus kan in het water zitten. Hun Zwem- en drinkwater komt 
voorlopig uit de kraan. 

 
Loopeenden 
De loopeenden vinden de loopplank naar de vijver heel eng; zo eng dat ze geen gebruik 
maken van de vijver.  
 
Varkens, gekomen 17 mei 2022 
 

Alles moest opschuiven 
omdat een derde er naast 
ging liggen. 
 
 
 
 
 
 

Ruik ik eten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koeien, gekomen 21 juli  en logeren bij HB Vlinderstrik 
 
Bekijken het ontvangst op de website: https://herenboerenleimuiden.nl/nieuws/koeien-bij-de-
vlinderstrik  

Onze koeien zullen de komende weken 
kalfjes krijgen. Dat is natuurlijk heel leuk. 
We gunnen ze een rustige tijd, maar daarna 
gaan we op visite. 
 
Op een zondag in oktober willen we op 
kraamvisite;  een bezoek brengen aan 
Herenboeren Vlinderstrik in Rotterdam. 
Het idee is om met een bus te gaan. 
 

Wie vind het een leuk idee en wil mee met de bus? Datum, tijd en mogelijke kosten worden zo snel 
mogelijk bekend gemaakt.  
Aanmelden bij vrijwilligers@herenboerenleimuiden.nl  
 

Opstallen 
In de stal zien jullie recht van de ingang een groot deel afgeschermd met zeil. Daar zitten de 
aardappels, Twister en Alouette, in opgeslagen. 

Wild Herenboeren Aan den Drecht  
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Planten 
Door Marion Obdeijn 
 

 
 

 
Dieren  
 Heb je ook “wilde” dieren op de boerderij gefotografeerd, stuur ze op naar 
vrijwilligers@herenboerenleimuiden.nl o.v.v. dieren.  
 
 
Welk diertje is dit? 

We kwamen  
deze dieren 
tegen  bij het 
aardappel 
rapen. Wie 
weet welke het 
zijn? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vogels van de week , Roofvogels  
door Peter Dullemeijer  
 
Iedere dag kun je op de boerderij roofvogels spotten. 

Voor de kerkuil moet je 's morgens vroeg, of 's avonds in de stal zijn (vergaderende bestuursleden 

zijn bofferds...) 

Soms vliegt er een buizerd over; laatst zat er eentje op een paal bij het kippenhok rustig om zich 

heen te kijken. 

mailto:vrijwilligers@herenboerenleimuiden.nl


Regelmatig cirkelt er een bruine kiekendief over de akkers. In het voorjaar werden ze flink belaagd 

door kauwen en kieviten.  

         

jagende bruine kiekendief (man) bij de boomgaard 

Vorige week trakteerde een paartje slechtvalken de aanwezigen op een prachtige roofvogelshow: ze 

jaagden op duiven boven de essen achter de stal en werden daarbij voortdurend belaagd door een 

groep kauwen. Een prachtig schouwspel! 

Gehoord van Lian (niet zelf gezien): een waarneming van een overvliegende visarend!  

Boven het pas gemaaide hooiveld waren afgelopen zaterdag meerdere torenvalken in de weer: in 

het gladde “gazonnetje” waren de veldmuizen kennelijk goed te zien. Ook zij werden lastiggevallen 

door de kraaien. 

       biddende torenvalk boven het hooiveld 

 

  even uitrusten op een tak van een fruitboompje 



 

 
Overige 
Uitgifte 
 

Een tas vol met vitaminen. 
Iedereen kon krijgen: aardappels, prei, maïs, radijs, sla, knoflook, 
palmkool, raapstelen en een keuze maken tussen vruchtgroente 
met beperkt aanbod courgette, pattison en augurk. Afgelopen 
zaterdag, d.d. 3 sept 2022 
2 leden hebben aangegeven hun voedselpakket(ten), totaal   ,  op 
te komen halen.  
 
Red je het niet om op tijd te zijn voor jouw pakket op te halen. 
Mail naar uitgifte@herenboerenleimuiden.nl of app naar 
0622691468, dan zetten we het klaar en spreken af wanneer je 
het op kan halen. 

 
 
 

Inspiratietafel 
Heino had eieren gekookt die op de boerderij opgegeten moesten worden (vogelgriep). Voor de 
gekookte eieren was onvoldoende animo, dus we zoeken verder hoe de eieren toch gebruikt kunnen 
worden. 

 
Stamtafel 
Gun je even rust bij de stamtafel. 
Met een kop koffie of thee kun je bijkomen en andere mede leden ontmoeten (of niet).  
Vaak is er ook een kleinigheid om te eten wat je zelf mag pakken. 
 
Afgelopen zaterdag was Bea  gastvrouw.  
Ze deed het voor de eerste keer en nam de sprong in het diepe heldhaftig. 
Je kon proeven van verschillende gekookte aardappels zoals onze eigen  Twister, die we nu krijgen, 
en de Alouette, een rode aardappel die in de opslag ligt en een hele andere aardappel de zwarte 
aardappel. 
Ook was er een vegan rijstevaal met een bodem van boekweitmeel.  Een hele aparte ervaring (aan 
dat recept zal nog worden gesleuteld). 
 
 
 
 

Vogelgriep op Dorpsboerderij Nieuwkoop 
Door • Nieuwkoops.nl • zaterdag 10 september 2022 om 22:44 

De Dorpsboerderij in Nieuwkoop is getroffen door de vogelgriep. Het gaat om de hoogpathogene 
variant, wat betekent dat het besmettelijk en 100% dodelijk is. Alle overige vogels op de boerderij 
moeten worden geruimd. 

De Dorpsboerderij was uit voorzorg al sinds 4 september gesloten. Bekeken wordt wanneer deze 

weer open kan voor bezoekers. Er zijn geen aanwijzingen dat personen besmet zijn geraakt met het 

virus. Mensen die onder de hoogrisicocontacten vallen worden tot 19 september door de GGD extra 

in de gaten gehouden. 
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Vooruitblik op week 37, 12 september – 18 september 2022 
 
Werken op het Herenland 
Er is altijd wat te doen op de boerderij. Kom eens langs en loop mee.  
 
Komende week staat in ieder geval op de planning: 
- maandag 12 september aardappels rooien en rapen.  
 
Vrijdagavonden 19.00 – 21.00 
We gaan door op de vrijdagavond. Wanneer het kan wordt er geschoffeld en is het te donker op het 
veld dan gaan we klusjes doen in de stal. 
Geef je op via de website 

 

  
  

  
 
 

Vragen van Leden 
Binnen gekomen vragen 
Vraag: Waarom moet ik me via de website of Cappie aanmelden voor een activiteit? 
 
Antwoord op de vraag over de noodzaak van aanmelden via de website of Cappie wanneer je een 
activiteit wilt gaan doen. 
  
Het aanmelden via de website of Cappie is noodzakelijk voor: 

- De verantwoording naar een geldgever. Bv we hebben een financiële bijdrage gevraagd uit 
LEADER, een Europees landbouw fonds. Een van de voorwaarden om dat te krijgen is, dat 
een deel van het gevraagde bedrag, uit eigen portemonnee komt. De boerderij heeft geen 
financiële middelen, maar wel mensuren ter beschikking. De mensuren mogen ingezet 
worden wanneer er een digitale registratie tegenover staat. In ons geval is dat de aanmelding 
door de leden via de website of Cappie wanneer ze komen. Alleen de uren worden (geen 
namen) worden als verantwoording gebruikt. 

- Voor de planning van werkzaamheden De dagcoördinatoren en de boer willen graag weten 
hoeveel leden er komen om in te kunnen schatten welke werkzaamheden, uit de planning, 
het beste die dag gedaan kan worden.  
Ook is het belangrijk om vooraf te weten hoeveel mensuren er voor een bepaalde 
werkzaamheid nodig is.  Op welke dag(en) kunnen veel leden of bijvoorbeeld “ Hoeveel 
mensuren zijn er nodig om 5500 preiplanten in één dag te poten”.  
 
Al die informatie kan ons software systeem geven wanneer jij je registreert. 
Ja, je hebt gelijk het aanmelden kan gebruiksvriendelijker. Achter de schermen wordt daar 
dan ook hard aangewerkt. 
Tot dan de dringende oproep om je aan te melden via de website of Cappie wanneer je op de 
boerderij komt werken 
 

Vraag aan leden  
Vraag :  Wie heeft een geluidsinstallatie, microfoon en luidsprekers, die voor de ALV gebruikt mag 
worden. 
 
Vraag: Wie is BHV-er en wil herkenbaar aanwezig zijn van 11.00 – 17.00. Wanneer meerdere leden 
zich melden kan een  ploegensysteem gemaakt worden. 
  



Dringend verzoek: 
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 


