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                        Nieuwsbrief april 2022 
    

Feest 

Heeft u de feestmuts al van zolder gehaald? Want zaterdag 23 april vieren we 

met elkaar de opening van Herenboeren Duinstreek. Dat is een mooie mijlpaal 

die we in twee jaar tijd hebben bereikt. Voor het geval u zich nog niet heeft 

aangemeld, kan dat nog via onderstaande link. Dan weten wij wie er allemaal 

komen en hoeveel bubbels we in huis moeten halen…! 

Aanmelden 

Nog even voor uw en onze planning het programma: 

15.00 uur: Inloop 

15.30 uur: Ontdek & ontmoet 

16.30 uur: Openingsceremonie 

17.30 uur: einde 

https://mailchi.mp/efad32db6dee/nieuwsbrief-april-2022?e=476c65b501
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Plaats van handelen is het clubhuis en terrein van Honk- en softbalvereniging 

The Bears aan de Groeneweg 5 in Bergen. Bij binnenkomst volgt u het pad aan 

de linkerzijde van de handbalvelden. Komt u niet op de fiets? Volg dan de 

aanrijroute via de Nesdijk en parkeer uw auto op het parkeerterrein bij de 

sportvelden. 

  

 

 

 

Eerste groente en vleespakketten 
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

We verwachten de eerste uitgifte 

van kleine groente en de eerste 

vleespakketten eind april of anders 

begin mei. De exacte informatie 

hierover volgt binnenkort in een 

apart mail aan de leden. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gevraagd: hulp bij het verzorgen van ons vee 
 

 

Onze tweede boer, Ledjaar van Houten, is momenteel druk bezig met de 

voorbereidingen voor onze veestapel. Volgende maand komen al de eerste 

kalveren naar onze boerderij. Ledjaar heeft daarom een oproep aan leden die 

een handje willen helpen met de verzorging van het vee. 



 

‘’Hallo allemaal, hier Ledjaar. Naast de groenteteelt beginnen we dit voorjaar 

met het houden van eigen dieren. Komende maand komen de eerste twee 

kalveren en komt de kipcaravan met 150 leghennen! Dit vraagt wat 

voorbereiding en ook mensen die de dieren willen gaan verzorgen. Voor leden 

die nu al willen helpen met de voorbereidingen en straks de dagelijkse 

verzorging willen gaan doen, wil ik een appgroep ‘dierverzorging’ op Signal 

starten. We kunnen daar informatie met elkaar delen en elkaar op de hoogte te 

houden. De klussen en inroostering zullen we doen via Inzetrooster, net als de 

andere werkzaamheden op en rond de boerderij.  

Hierbij daarom een oproep aan alle leden die willen meehelpen de kalfjes en of 

kippen te verzorgen: meld je aan voor Team Boerenhulp Dieren! Iedereen is 

welkom en alle hulp is welkom! Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar 

duinstreek@herenboeren.nl of stuur een appje naar 06-12298945. We voegen 

je toe aan het team in het inzetrooster in de Signal appgroep (gemakkelijk te 

downloaden). Tot snel! Ledjaar.’’ 

De volgende E-special, waarin Ledjaar ruim aan het woord komt, staat geheel in 

het teken van onze veestapel, de keuzes en planning. 

   

 

 

  

  

Het woord is al vaak gevallen: een kipcaravan. Maar wat is het nu eigenlijk? Veel 

mensen zullen meteen denken de vermaarde fabrikant van de Kip-caravan uit 

Hoogeveen. Maar bij Herenboeren gaat het letterlijk om een caravan voor kippen. 
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Volgende maand wordt bij Herenboeren Duinstreek de eerste kipcaravan afgeleverd 

als onderkomen voor onze 150 kippen. Die kunnen vanaf dat moment hun best doen 

om ons elke dag een eitje te geven. Dat doen ze dan in hun prachtige behuizing: de 

kipcaravan. Het is een mobiel systeem dat grotendeels automatisch werkt. Op de 

website van onze leverancier worden alle facetten van de kippenkar uitgelegd. 

Daarom hierbij de link: https://www.kippenkar.nl/producten/kippenkar-100 

Binnenkort dus te bewonderen in ons eigen Herenboeren Duinstreek theater.  

 

 

 

 

Inzetrooster 
 

 

 

Veel leden hebben zich aan aangemeld voor het inzetrooster. Dit is een 

roosterapp die we gebruiken voor al het werk en klussen op en rond de 

boerderij. Veel van de leden die in een Team meedraaien, maken al gebruik van 

dit programma. Om het voor alle leden van de boerderij mogelijk te maken mee 

te helpen willen we iedereen toegang geven tot het Inzetrooster. Iedereen kan 

hiermee zien wat er op en rond de boerderij gedaan wordt en voor een aantal 

werkzaamheden of klussen kun je je ook inschrijven wanneer je (nog) geen 

onderdeel bent van een Team. Dat kan dus ook voor een klusje van een 

dagdeel, of een paar uurtjes. Handjes zijn dus altijd welkom, maar het is geen 

verplichting. 

Mocht je het inzetrooster wel willen gebruiken. Dan kun je op onderstaande link 

klikken. Je ontvangt dan een aparte uitnodiging van Inzetrooster om een 

wachtwoord in te stellen. Wil je meer weten over de verschillende teams, laat 

het ons weten. Voor een aantal teams kunnen we zeker nog handen gebruiken, 

zoals Team Boerenhulp Dieren & Team Uitgifte. 

   

Login aanvragen voor inzetrooster 
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                                                                          Zaza doet alvast een eerste proefrit bij de 

dealer 

Plantmachine                   

Onze boer Reinout staat te trappelen van ongeduld, want elke dag kan nu zijn nieuwe 

Ferrari worden afgeleverd. Ho ho, niet meteen denken dat Reinout van zijn eerste 

salaris meteen een dure auto heeft gekocht. Nee, het gaat om onze nieuwe 

plantmachine: de Ferrari Rotostrapp. Dat is een perspot plantmachine voor het 

razendsnel planten van gewassen als sla en selderij. De plantafstand is digitaal 

instelbaar tussen de 10 en 100cm. De werkcapaciteit kan oplopen tot 8.000 planten 

per uur. De Rotostrapp is de enige bloktransplanter die snelheid, betrouwbaarheid, 

dieptecontrole en plantafstandscontrole kan combineren. Dit model is leverbaar als 

driepunts-, getrokken- en zelfrijdende machine. U snapt wel dat Reinout zeer verguld 

is met zijn nieuwe aanwinst. En de leden zijn ook blij, want met de hand planten is 

straks bijna niet meer nodig.  

 

 

  
Zin in een duobaan? 

We zoeken nog een tweede preventiemedewerker! 
  

 

 

In onze vorige nieuwsbrief plaatsten we een oproep voor een 

preventiemedewerker. Meteen al kregen we een enthousiast lid dat de functie 



 

graag wilde invullen. Maar liever ‘samen’, aldus onze kersverse 

preventiemedewerker. Daarom zijn we op zoek naar de andere helft. Wie heeft 

zin om de rol van preventiemedewerker van onze Herenboerderij op zich te 

nemen? Voordeel is, je bent met z’n tweeën (of drieën), dus kun je de taken, tijd 

en energie goed verdelen. Mocht je interesse hebben, meld het dan via onze 

mail: duinstreek@herenboeren.nl  

 

 

 

 
 

 

Verguld is Reinout ook met zijn Kubota M5111. Deze trekker heeft al ruimschoots zijn 

eerste uurtjes werk verricht en dat tot grote tevredenheid van de bestuurder. Luister 

maar naar zijn eerste ervaringen: 

‘’Het is een erg fijne trekker, zeer licht gewicht voor het formaat en aantal pk’s, dit is 

goed voor onze bodem. Deze trekker biedt heel veel en alles zit erop en eraan. Paar 

belangrijke voordelen van de trekker zijn het lucht/remsysteem. Dat is een 

verplichting vanaf 2025. En wat mij zeer aanspreekt is hydraulische start-stop 

systeem. Dat vergoot de veiligheid enorm en stelt ons in staat om ook anderen de 

trekker te laten besturen. Wat verder fijn is aan de Kubota is de korte draaicirkel, 

beperkte afmeting en de eenvoudige bediening. Met Adblue systeem een relatief 

schone trekker. En niet onbelangrijk; hij voldoet aan alle wetgevingseisen. Kubota is 

over het algemeen zeer betrouwbaar dus verwacht ik lage onderhoudskosten. De 

eerste twee jaar hebben we trouwens nog garantie, ook fijn om te weten. Het is een 

trekker waar ik (en leden) fijn mee kunnen werken en waar ik later ook meer werk 

mee kan overnemen van externe loonwerkers. Kortom, een goede keus!’’  
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Een schuur en een clubhuis: wat een rijkdom! 
 

Onze boerderij is van alle markten thuis, maar een echte eigen boerderijgebouw 

hebben we helaas niet. Daarom zijn we in de afgelopen periode op zoek 

gegaan naar passende accommodaties rond ons terrein van waaruit we onze 

activiteiten kunnen onderbrengen en coördineren. 

 

De samenwerking met Honk- en softbalvereniging The Bears is in de afgelopen 

weken flink uitgebreid. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en dankbaar voor. We 

mogen het clubhuis gebruiken voor al onze activiteiten en ook de uitgifte van 

onze producten aan de leden vindt straks plaats op het terrein van The Bears. 

Een deel van de opslag van materieel zal binnenkort gebeuren in een van de 

containers die al bij The Bears op het erf staan. Bovendien staan er nu twee 

grote vriezers in het clubhuis waar we ons vlees in kunnen bewaren. 

 

Daarnaast hebben we aan de Groeneweg een schuur gehuurd waar we ons 

groot materieel in kunnen onderbrengen. Een deel van die schuur kan in de 

strenge wintermaanden bovendien fungeren als potstal. Daarmee hebben we, 

zeker voor de beginperiode van onze boerderij, prima onderdak gevonden. 

Nogmaals dank aan The Bears voor hun gastvrijheid en meteen het verzoek 

aan onze leden, om hun gastvrijheid met vriendelijkheid en goed buurschap te 

begroeten. 



 

 

 
 

 

 

Vergunningen 
 

  

 

  
In onze vorige nieuwsbrief hebben we een en ander gemeld over de voortgang van 

de vergunning voor onze Herenboeren Duinstreek. Op dit moment zitten we in de 

afrondende fase. Voor het overgrote deel van onze activiteiten hebben we groen licht 

gekregen vanuit zowel de gemeente als provincie. Onze activiteiten worden als 

‘wenselijk’ en ‘verrijkend’ omschreven. Maar we moeten wel netjes langs alle poortjes 

lopen. En dat doen we ook. Binnenkort ontvangen we een delegatie van de provincie. 

Die willen graag zelf een kijkje nemen op ons land. Zodra we het licht voor alle 

onderdelen definitief op groen staat, dan melden we ons weer over dit onderwerp.  

 

 

 

 

 



 

Fijne paasdagen! 

 

 

 

 
    

 

Volgende nieuwsbrief: medio mei  
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