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Nu op het land 

In ‘Nu op het land’ was tot nu toe telkens te lezen wat er allemaal op het land gebeurde. We 
willen nu eens kijken of we deze rubriek een nieuwe vorm kunnen geven. We hebben een kort 
filmpje gemaakt, waarmee we ook iets laten zien. Als dat goed bevalt, kunnen we in het voorjaar 
meerdere filmpjes per maand gaan maken. Die plaatsen we dan niet meer in de maandelijkse 
Nieuwsbrief, maar op de website of de app. Zo krijgen de leden een actueler beeld van hoe het 
er nu uitziet op het land en wat er de komende tijd staat te gebeuren. We horen graag wat je 
van het eerste filmpje vindt!

Van de bestuurstafel     Auteur: Maarten Schiphorst

Terwijl het oogstseizoen langzaam op zijn einde loopt, is het aan de bestuurstafel van Heren-
boeren Duinstreek nog flink bedrijvig. Op de agenda staat de Algemene Ledenvergadering 
op 7 december aanstaande. Daar moet veel voor worden voorbereid. Zo wordt gewerkt aan 
het Jaarplan voor 2023. Om een goed plan te kunnen schrijven, zijn de meningen van de le-
den onontbeerlijk. Daarom is er ledentevredenheidsenquête uitgeschreven, die inmiddels via 
de mail naar alle leden is gestuurd. We vragen vriendelijk doch dringend om deze in te vullen. 
Dat kan tot en met 31 oktober 2022.

Tunnelkas geplaatst  
in de afgelopen weken is door een team van vrijwilligers de tunnel-
kas geplaatst op het zuid-perceel. Een flinke klus die onderdeel uit-
maakt van het inrichtingsplan van onze boerderij. Binnenkort komt 
de leverancier van de kas om de folie te spannen. Dan is het project 
in principe gereed. Met de tunnelkas kunnen we het seizoen flink 
verlengen, maar ook andere groenten kweken, zoals bijvoorbeeld 
tomaten, komkommers en paprika. Omdat we in de tunnelkas ook 
water en stroom nodig gaan hebben, is bestuurslid Diederik van 
Groen bezig met het opzetten van een duurzame water- en stroom-
voorziening. Hij heeft hier diverse scenario’s voor uitgewerkt, waarbij 
de stroom zal worden opgewekt met behulp van zonnepanelen. 

Onze tweede Herenboer wordt Nick Mulder uit Wervershoof
Met het vertrek van Ledjaar van Houten naar Herenboeren Aan den Drecht in Leimuiden 
moest het bestuur op zoek naar een nieuwe Herenboer. Die sollicitatieprocedure is kortgele-
den afgerond en per 1 januari mogen wij een nieuwe Herenboer verwelkomen: Nick Mulder 
(40) uit Wervershoof. 
Nick is de grondlegger van de natuurlijke varkenshouderij Tamworth Hoeve ook in Wervers-
hoof. En mocht er bij het horen van die naam een lichtje gaan branden, dan kan dat zomaar 
kloppen, want van die hoeve betrekken wij momenteel ons varkensvlees en binnenkort ook 
onze eigen varkens.

Van de taxi naar de varkens 
Nick heeft geen agrarische achter-
grond – hij is 21 jaar taxichauffeur ge-
weest - maar is altijd al gek geweest 
op de natuur en alles wat er leeft. Pri-
vé houdt hij kippen, hanen, schapen, 
duiven en zelfs alpaca’s. Een paar jaar 
geleden besloot hij Tamworth-varkens 
te gaan houden, een langharige var-
kenssoort die met uitsterven wordt 
bedreigd. Nick heeft inmiddels een 
opleiding gevolgd aan de biolo-
gisch-dynamische landbouwschool 
Warmonderhof in Dronten. 

Nick zal per 1 januari voor drie dagen per week in dienst treden bij Herenboeren Duinstreek. 
Hij vormt dan samen met onze agrarisch bedrijfsleider Reinout het boerenteam, waarbij Nick 
primair verantwoordelijk wordt voor het vee op de boerderij. Wij willen Nick van harte welkom 
heten en kijken uit naar zijn entree op Herenboeren Duinstreek. 

Eieren naar de varkens 
Als gevolg van de vogelgriep mochten we enkele weken geen eieren uitgeven. Inmiddels is dat 
verbod opgeheven en worden op zaterdag weer eieren uitgedeeld. Omdat weggooien zonde 
is, hebben we met onze nieuwe boer, Nick Mulder, afgesproken dat de eieren van week 37 en 
38 als varkensvoer naar de Tamworth Hoeve gaan in Wervershoof. Over die varkens gesproken, 
in februari komen de eerste Tamworth-varkens naar onze boerderij. En onlangs is de veestapel 
ook al gegroeid, want inmiddels hebben onze kalveren Teuntje en Raphaella gezelschap gekre-
gen van nog drie soortgenoten.

HBDS in de film: ‘Denk dichtbij’
Half oktober was onze boerderij decor voor de opname van een bedrijfsfilm van Sweco, het 
voormalige Grontmij in Alkmaar. 
Sweco ontwerpt de duurzame sa-
menlevingen en steden van de toe-
komst en levert daarvoor diensten 
op het gebied van ingenieursadvies 
en architectuur. Duurzaamheid is 
leidend thema en zo viel hun oog 
op onze boerderij. Het was niet de 
bedoeling om het verhaal van onze 
boerderij te vertellen, het was wel 
de locatie en omgeving die precies 
paste in hun verhaal: ‘Sta af en toe 
stil, kijk goed om je heen. Bundel 
visie en vernuft met kennis van hier, 
van jezelf en van ver over de grenzen. Zie ook dat dat heel dichtbij echt heel veel beter kan. 
Dan is stilstand geen achteruitgang, maar een grenzeloze sprong vooruit en wordt de wereld 
weer wat groter.’ Bekijk de film via onderstaande link en zie hoe onze boerderij op een mooie 
manier in beeld is gebracht.
https://youtu.be/GIrr8wHChzI

Nick Mulder (fotograaf: Marcel Rob)

’t  landje  van  klein

De eerste keer ‘Met gezinnen het land op’ 
Zondag 2 oktober was de memorabele dag dat de kinderboeren officieel hun eigen stuk land heb-
ben mogen openen. Daarbij werd ook de naam bekend gemaakt. Die is geworden:  
’t Landje van Klein.

Veel gezinnen met jonge kin-
deren willen ook hun steentje 
bijdragen aan het werk op het 
land. Daarnaast willen de 
ouders hun kinderen graag het 
proces van zaaien tot oogsten 
meegeven.Helaas is het vaak 
lastig om de tijd hiervoor te vin-
den. Daar heeft Anne-Barbara, initiatiefneemster van ‘Met gezinnen het land op’, een oploss-
ing voor bedacht. “Laten we elke maand een zondagochtend bij elkaar komen om te doen wat we 

kunnen doen, samen met de kinderen.” Zo gezegd, zo gedaan. 
Zondag 2 oktober was de eerste keer en het was een groot suc-
ces. Wel achttien kinderen kwamen op deze dienst af. 

Boer Reinout had 
speciaal een stuk-
je land gereserveerd 
voor de kinderboeren, 
een landje voor kin-

deren door kinderen. Maar hoe moesten we dit stukje 
land dan noemen? Kinderen mochten hiervoor zelf 
ideeën insturen. Uit de inzendingen, zoals Groentesoep 
en Groenland, is uiteindelijk de naam ’t Landje van Klein gekozen. Op dit stukje land zijn de 
kinderen zelf de baas over wat ze er planten en wat ze ermee doen. Abe (5) bedacht al direct 
dat de zaden uit de pompoenen 
gedroogd en dan straks weer ge-
plant kunnen worden op het 
landje. Hidde (8) vond een schedel 
van een dier in het bunkertje dat 
ook op het landje staat: “Dit wordt 
onze schatkamer, waar we alle 
mooie dingen die we vinden op het 
landje in gaan bewaren.” “Jaaa”, 
riepen alle kids in koor! En An-
nelot (8) vroeg: “Mama, als we dan zaterdag de oogst gaan ophalen, mag ik dan ook even naar 
ons landje?” Na de opening van het landje hebben de kinderen onkruid gewied bij het boeren-
koolveld en mochten ze de kalfjes eten geven. En alle kinderen hebben een pompoen uitgesned-
en die ze mee naar huis mochten nemen. “Het was een hele fijne ochtend waar zeker een ver-
volg aan gegeven gaat worden”, aldus Anne-Barbara. 

Om directe communicatie met de gezinnen met (klein)kinderen over ‘t Landje van Klein of an-
dere kinderactiviteiten mogelijk te maken wordt er een Signal-groep opgezet. Wil je toegevoegd 
worden aan deze groep, laat dit dan aan Anne-Barbara weten via nummer 0625221847.
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Reacties op deze Nieuwsbrief zijn welkom! feikovanderveen@xs4all.nl

Team amen organiseert … 

Team Samen organiseert elke maand activiteiten voor de leden. Voor november staat er vanuit 
ons team op de rol:
•  5 november 10-12 uur - koffie en thee bij de uitgifte. Om op te warmen en elkaar te kunnen 

ontmoeten.
• 24 november 19:30 uur Lezing ‘Natuurgedreven’ door lid Feiko van der Veen  
 “Wij herenboeren willen leren van de natuur in plaats van vechten ertegen.” Dat zei Geert van 
der Veer op 6 maart 2021 in het webinar ‘Natuurgedreven’, dat nog bij ‘Nieuws’ op onze site 
staat. Maar hoe ziet natuurinclusieve landbouw eruit? Het is niet zomaar wilde natuur. Onder 
de regie van onze professionele boeren moeten we uitvinden hoe we voedsel produceren op 
ons land én de natuur daarbij kunnen inschakelen. Dat begint met het opbouwen van bodem-
vruchtbaarheid. Maar ook bovengronds zet het bodemvoedselweb zich voort. 

 De deelnemers aan de lezing mogen ook zeggen wat hen als herenboer het meest aanspreekt 
in ‘Natuurgedreven’. Is dit het welzijn van de boerderijdieren, is het schone lucht, is het ruimte 
voor weidevogels, een gezonde bodem? In de lezing komen tevens de ecologische problemen 
die het huidige voedselsysteem veroorzaakt aan de orde. En hoe een nieuw voedselsysteem 
met kringlooplandbouw, dat natuurlijke processen als basis neemt voor de agrarische bedrijfs-
voering, kan werken aan herstel van de harmonie tussen natuur en landbouw.

Zo willen we bijvoorbeeld akkerranden met bloemen realiseren om insecten leefruimte ge-
ven, met de bedoeling dat gewenste insectensoorten de voor het gewas schadelijke soorten 
opeten. Als het lukt om een natuurlijk evenwicht te creëren, houden onze toekomstige boe-
renlandvogels vervolgens de insectenpopulatie weer in toom. Zo ontstaat op termijn een veer-
krachtig en biodivers systeem in een mooi natuurlijk landschap. Waar gaan we om te beginnen 
bij het ontwerpen van ons landinrichtingsplan natuur intekenen?

Schrijf je in via de Happ (maximaal 40 deelnemers).

•  14 december 19:30 uur Documentaire ‘Het is een schone dag geweest’ van Jos de Putter,  
met inleiding en nabespreking door lid Jan Zwart. Meer hierover lees je in de volgende 
Nieuwsbrief.

Alle activiteiten staan ook in de Agenda op onze website 

VARIA

•  Geslaagde workshops zuurkool maken 10 en 17 oktober
Onder de bezielende leiding van Vivian Broers en 
Tineke Smulders gingen 
de deelnemers aan de 
workshop met eigen ras-
pen, teiltjes en messen het 
zuurkoolwiel uitvinden. Zie 
bijgaande foto’s. Vanwege 
de grote belangstelling 
werd de workshop twee 
keer gegeven. De opdracht 

voor thuis was om de meegenomen weckpotten met zuurkool de 
eerste week voor de zekerheid elke dag even te ontluchten. Zo 
voorkom je dat de potten ontploffen. 

• Rectificatie foto’s nachtvlinders 
In de vorige Nieuwsbrief stonden in het verslag van de Nachtvlindermonitoring onder een 
paar vlinderfoto’s verkeerde namen. Oplettende lezertjes hebben dat misschien wel opge-
merkt. Wat een wonderlijke wereld, die van de nachtvlinders. Hierbij de goede namen.  

meriansborstel bruine wapendrager bruine wapendrager 
met open vleugels

bruine wapendrager
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