
 

 

Nieuwsbrief #1: 

Herenboeren Duinstreek 

van start! 
    

  

 

 

 



 

Beste Herenboeren, 

 

Het is even wat te stil geweest richting jullie allemaal en dat terwijl we 1 

januari officieel van start zijn gegaan. Dat wil niet zeggen dat het rustig is 

rond onze boerderij, integendeel. Daarom hoog tijd om jullie bij te praten 

over gedane en komende zaken. Om in de toekomst iedereen actueel en 

goed geïnformeerd te houden, willen we vanaf nu de nieuwsbrief 

maandelijks versturen. 

 

Eerst maar eens even bijpraten 

Onze boer Reinout is op 1 januari van start gegaan. Zijn werk in deze weken 

bestaat uit het zoeken van de juiste machines, zoals een trekker, 

plantmachines en ander materieel. Daarnaast is hij druk doende met de 

voorbereiding voor de teelt. Want zodra het weer het toelaat, moeten we het 

land op voor grondwerk ten behoeve van het zaaien en planten. Zijn teeltplan is 

verder uitgewerkt en het plant en zaaigoed aangekocht. Om de indeling van 

alle teeltbedden inzichtelijk te maken, werken we met Team Communicatie aan 

een gedetailleerde plattegrond die binnenkort voor iedereen beschikbaar komt. 

 

Hartelijke groeten en tot gauw op onze boerderij, 

 

Zaza Versteeg 

 

P.S. Wisten jullie dat wij de 11de Herenboerderij van Nederland zijn? En de 

eerste Herenboerderij in Noord-Holland! Op 1 februari zijn nummer 12, 13 en 

14 gestart: Willemshoeve is Soest, Nieuw Bureveld in De Bilt en in Heemstede. 

Op een aantal zaken trekken we gezamenlijk op, wat leuk en leerzaam is! 

   

 

 



 

 

 

Een tweede boer 

 

Voor onze boerderij is 1,4 fte aan boer opgenomen. Dit betekent dat voor een 

goede bedrijfsvoering een tweede boer naast Reinout nodig is. Via 

Herenboeren Nederland (verantwoordelijk voor werving & selectie van 

geschikte kandidaten) hebben we een vacature uitgezet voor deze 

ondersteuning. Om Reinout goed aan te vullen in kennis en kunde zijn we op 

zoek gegaan naar een boer met veel affiniteit en ervaring in de veeteelt. En die 

hebben we gevonden! We zijn dan ook erg blij dat wij Ledjaar van Houten als 

tweede boer van Herenboeren Duinstreek aan jullie voor mogen stellen. 

Ledjaar komt het team 2 dagen per week versterken en start eind februari. 

   

 

 

 

‘’Ik ben Ledjaar van Houten, 

getrouwd met Marrije. We hebben 

samen twee zonen: Lucas (17) en 

Ilmar (14). We wonen in Alkmaar op 

ongeveer tien minuten fietsen van de 

Herenboerderij Duinstreek. Iets meer 

dan tien jaar geleden besloot ik het 

roer om te gooien. Ik heb mijn baan 

opgezegd en ben de biologische 

landbouwopleiding aan de 

Warmonderhof gaan volgen. Tijdens 

mijn opleiding ben ik gaan werken op 

een tuinderij aan de rand van 

Amsterdam." 



 

 

   
 

 

 

"Na enkele jaren werden mijn vrouw en ik echter gevraagd of we met ons gezin 

wilde gaan wonen en werken op de Buitenplaats, een melkveehouderij in 

Eenigenburg, een klein dorp tussen Alkmaar en Schagen. We hielden 

ongeveer 45 koeien, verzuivelden alle melk zelf en verkochten de melk, 

yoghurt, boter, karnemelk, slagroom, crème fraîche en ijs lokaal via directe 

afzet. Met z’n vieren hebben we hier prachtige jaren gehad. De kleinschaligheid 

en het directe klantcontact zorgen ervoor dat de boerderij producten nooit 

anoniem de markt op gaan, maar een meerwaarde krijgen.Dit is ook precies 

wat me enthousiast maakt aan de Herenboerderij: we nemen een deel van de 

voedselvoorziening weer in eigen hand, die daardoor misschien wel vol blaren 

komt te zitten, maar deze samenwerking zorgt voor een enorme meerwaarde.’’ 

 

‘’Ik kijk er daarom naar uit op deze zeer mooi gelegen plek aan de Groeneweg 

iets bijzonders op te gaan bouwen met Reinout en alle leden: samen groenten 

te telen en dieren te houden – met alles wat daarbij komt: inderdaad blaren op 

je handen, regen, zon, moeite en inspanning, maar ook: oogst, gemeenschap, 

trots en smaak!’’  

 

 

 

 

Vergunningen, mogen we al…? 

 

Goed nieuws over de vergunningen. De aanvraag voor het verbreden van 

sloten, vernieuwen van dammen, aanleggen van paden en natuurvriendelijke 

oevers is vergund via het waterschap. Dit is de eerste belangrijke stap in het 

vergunningentraject die het mogelijk maakt om ons bedrijf goed in te kunnen 



 

richten. Reinout is bezig met het opvragen offertes voor deze klus en we hopen 

dat de werkzaamheden binnenkort kunnen gaan starten. De overige aanvragen 

van o.a. kipcaravan, tunnelkas en boomgaard liggen nu ter beoordeling bij de 

provincie. We verwachten eind februari een reactie. Hoewel het proces een 

stuk langer duurt dan we hadden gehoopt, gaan we er nog steeds vanuit dat 

alle elementen van onze boerderij een plek kunnen krijgen aan de Groeneweg. 

De gemeente Bergen is ook positief gestemd en ondersteunt onze aanvraag op 

alle fronten. Zodra er weer nieuws te melden is, houden we jullie op de hoogte.  

 

 

 

 

 

Wanneer halen we onze eerste oogst op? 

 

Eerst zaaien, dan pas oogsten. Maar wanneer kunnen we oogsten? We zijn 

natuurlijk allemaal heel nieuwsgierig. Maar een exact antwoord kunnen we niet 

geven. We verwachten dat begin maart de eerste zaai- en 

plantwerkzaamheden van start kunnen gaan. Niet alleen voor de gewassen die 

we zelf op kunnen gaan eten, maar bijvoorbeeld ook voor de groenbemesters 

die nodig zijn op een aantal percelen. Op de noordelijke percelen hebben de 

groenbemesters afgelopen jaar hun werk kunnen doen. Echter, is nog veel 

meer nodig om de bodem weer gezond en vruchtbaar te maken voor een 

optimale productie. We vragen Team Monitoring Biodiversiteit over dit 

onderwerp iets meer te vertellen in de volgende nieuwsbrief.  

 

 

 

 

Honk- en Softbalvereniging The Bears is onze vriendelijke 

gastheer 



 

 

Beter een goede buur dan een verre vriend. En gelukkig hebben we goede 

buren. Want bij The Bears hebben we een kleedkamer voor Reinout, opslag 

voor klein gereedschap en onderkomen voor bijeenkomsten kunnen huren. 

Daar zijn we heel blij mee! Ook gaan we op het terrein de wekelijkse uitgifte 

gaan verzorgen. Kortom: een heel fijne uitvalsbasis voor onze boerderij. En wie 

weet komt er nog eens een team Herenbears om een potje honkbal te spelen! 

Om vanuit deze fijne plek ons land goed te kunnen bereiken, heeft Herenboer 

Karel een fantastische brug ontworpen. Afgelopen week is de brug in gemaakt 

en heeft boer Theo ons een handje geholpen om de brug te plaatsen. Tijdens 

het openingsfeest zullen we de brug officieel openen!  

 

 

 

 
 

  

 



 

  

 

 

Reinout, Karel & Geoffrey hard aan het werk! En met een handje (lees: flinke 

machine) van Theo keurig over de sloot geplaatst!  

 

 

 

 

 

Samen sterk dankzij ons Teams 

Op 5 en 12 februari zijn alle Herenboeren Teams bij elkaar gekomen in het 

clubhuis van The Bears voor een eerste kennismaking en korte update over de 

stand van zaken. Er is inzicht gegeven in de activiteiten en werkzaamheden die 

er zeer binnenkort op de teams afkomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over 

hoe we met elkaar willen gaan communiceren. Uiteraard was er de 

gelegenheid elkaar beter te leren kennen. Vervolgbijeenkomsten staan alweer 

in de planning. De verschillende teams ontvangen hiervoor een aparte 

uitnodiging. Wil je je alsnog graag aanmelden voor een van de teams of weten 

waar je af en toe een handje zou kunnen helpen? Stuur dan een mailtje naar 

duinstreek@herenboeren.nl 

We zullen de teams regelmatig vragen om een stukje voor de nieuwsbrief te 

schrijven, zodat jullie weten wat bijvoorbeeld de Teams Boerenhulp of Uitgifte 

allemaal ondernemen.  
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Diederik & Anne geven een demonstratie van de vlinderemmer (no butterlfies 

will be harmed) aan Team Monitoring Biodiversiteit & team Boerenhulp komt 

samen.  

 

 

 

 

Online Inzetrooster…maar dat is makkelijk! 

 

Om alle activiteiten en werkzaamheden op de boerderij in goede en veilige 

banen te leiden, hebben we gekozen voor een online Inzetrooster. Dit is 

speciaal ontwikkeld voor organisaties met veel vrijwilligers. Alle teamleden 

krijgen toegang en kunnen zichzelf inschrijven (en uitschrijven) voor 

verschillende werkzaamheden. Zo kan iedereen in één oogopslag zien wat er 

die week staat te gebeuren en waar op de boerderij eventueel nog handjes 

gewenst zijn. Bovendien is belangrijk (veiligheid) om te weten wie er wanneer 

aanwezig is op de boerderij. De leden die nu al tot een van de teams behoren 

hebben inmiddels een e-mail ontvangen om in te loggen op de website van het 

Inzetrooster. Zodra er werk aan de winkel is voor het team, ontvangen jullie een 

e-mail met een verzoek tot inschrijving van jullie coördinator. Indien gewenst 

zullen we een keer een online uitleg en introductie geven van dit systeem. 



 

  

Hoe werken we veilig samen op de boerderij, maar ook hoe kun je ervoor 

zorgen dat je bijvoorbeeld ergonomisch schoffelt? Ook dit zijn zaken waar we 

ons mee bezig houden en waar we later graag meer over vertellen. Binnenkort 

volgt er een vrijwilligersvacature voor de functie voor een Medewerker 

Veiligheid & Preventie.  

 

 

 

 

 

Kennis en kunde 

Bij iedere bijeenkomst en ontmoeting merken we steeds weer hoeveel 

kwaliteiten, kennis en ervaring we hebben binnen onze community. Dat is echt 

geweldig! Moet er een brug gebouwd worden? Dan dient zich precies op dat 

moment een ingenieur aan die dit kan tekenen én bouwen. 

Omdat we nog niet van iedereen weten wat hij of zij zou willen of kunnen 

bijdragen zullen we in de nieuwsbrief ook af en toe een oproepje doen. 

  

Deze keer gevraagd: 

Coördinator inzetrooster die het leuk vindt om onze boeren en 

teamcoördinatoren te ondersteunen door het aanmaken van roosters, 

activiteiten et cetera waar leden zich vervolgens zelf voor in kunnen schrijven. 

Interesse? Mail naar duinstreek@herenboeren.nl  
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Hebben jullie onze Herenboeren bolide al zien rijden? Even toeteren natuurlijk!  

 

 

 

 

 

Nieuwbrief Herenboeren Nederland 

 

 

  

 

 

Mocht je de Winter editie van de nieuwsbrief van Herenboeren 

Nederland nog niet hebben gelezen, klik dan hier.  

 

 

Inschrijven voor de nieuwsbrief van Herenboeren 
Nederland  

 

https://herenboeren.us4.list-manage.com/track/click?u=a826e5cf8c5f1b87b97b66840&id=fe5e26b129&e=476c65b501
https://herenboeren.us4.list-manage.com/track/click?u=a826e5cf8c5f1b87b97b66840&id=fe5e26b129&e=476c65b501
https://herenboeren.us4.list-manage.com/track/click?u=a826e5cf8c5f1b87b97b66840&id=b0d24a02c5&e=476c65b501
https://herenboeren.us4.list-manage.com/track/click?u=a826e5cf8c5f1b87b97b66840&id=b0d24a02c5&e=476c65b501
https://herenboeren.us4.list-manage.com/track/click?u=a826e5cf8c5f1b87b97b66840&id=0a5937a898&e=476c65b501


 

 

 

 

 

Facebook  
 

 

 

 

Instagram  
 

 

 

 

Website  
 

 

 

 

Email  
 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

Hartelijke groet en tot gauw,  

Team Herenboeren Duinstreek  
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