
De Toestand op het Land

We gaan met Reinout het land op om te zien hoe de gewassen erbij staan. We zien mooie 
bloemkooltjes. Ze gaan nog wat groeien maar de kans is groot dat ze gaan bloeien, vroeg oog-
sten dus. De sla staat er prachtig bij. De drie soorten bietjes zijn goed aangeslagen. De tuinbo-
nen staan al fraai in bloei. In de meeste groentebedden staat ook kweekgras, een lastig onkruid. 
Assistentie gevraagd! “Ik begin de meeste mensen die hier komen helpen al aardig te kennen,” 

vertelt Reinout. En dan, verrassend: “maar dat vind ik geen goed 
teken. Als iedereen een dagdeel per maand zou komen helpen, 
zou ik telkens weer andere mensen zien.” Kortom: om de kweek 
weg te krijgen zijn veel mensen nodig die een keer komen schof-
felen. Kom er vooral bij, ook één dagdeel is al een welkome hulp. 
Telkens wordt de kweek weggeschoffeld. Daarmee trek je het 
omhoog. Het worteltje droogt uit. Zo put je de planten uit. Want 
telkens komen ze opnieuw weer op. Als we het dit jaar goed 
schoffelen, zal je zien dat het volgend jaar al minder opkomt.” 
Ook tussen de eikenbladsla groeit kweek. En bij de aardappels, 
maar die gaan nog veel blad vormen, dat de kweek weg kan 
drukken. 

Reinout volgt het teeltprogramma 
van dit jaar. De eerste oogst van 
snijbiet liep averij op toen er begin 

april sneeuw op het land lag. De tweede oogst van de snijbiet 
gaat prima. De meiraapjes hadden vermoedelijk last van de wind 
en emelten. Die komen nu later. Reinout gebruikt inmiddels een 
dikker soort doek, agrocover, dat beter bestand is tegen de wind. 
Over het geheel genomen ligt alles op schema. Maar sommige 
dingen komen wat later dan gepland. “Het is het eerste jaar voor 
de boerderij en de opbouw vergt veel van mijn tijd. De groente-
teelt komt dan soms aandacht tekort. Ik ben de leden die komen 
helpen echt dankbaar en, tussen de hectiek door, geniet ik van 
alle leuke ontmoetingen en gesprekken op het land.”

VARIA
•  Eigen schuur herenboeren duinstreek gereed
Met het plaatsen van een prachtige roldeur is de schuur voor onze Herenboerderij zo 
goed als gereed gekomen. We huren de schuur van de familie Dekker, voormalige 
eigenaar van onze grond. 

De schuur zal hoofdzakelijk worden 
gebruikt voor de opslag van groter 
materieel. Maar in de wintertijd kan de 
schuur ook dienen als potstal voor ons 
vee. Diverse vrijwilligers hebben sa-
men met Theo Dekker een flinke berg 
werk verzet. Het resultaat mag er dan 
ook zijn. Nog even huishoudelijk. De 
schuur is een werkplek voor de boeren. 
Dus geen afspreek- of bezoeklocatie 

voor de leden. We willen zo min mogelijk overlast veroorzaken op het erf van de familie 
Dekker.
Voor de opslag van kleiner materieel en de vrieskisten, hebben we een container kun-
nen huren van The Bears. Daar stallen we ook de spullen die nodig zijn voor onze uitgif-
te van producten. Kortom: we raken aardig ‘onder de pannen’.

•  Werk aan de winkel
De vergunning om diverse verbeterwerkzaamheden te verrichten op ons land is ver-
leend. Dat betekent dat deze week een van de bestaande dam die toegang geeft tot 
onze noordelijke percelen, zal worden hersteld. Een aantal andere dammen verder in 
het land zullen ook worden hersteld, vervangen of verplaatst. Ook worden een aantal 
sloten verbreed.
Joop Licht, een van onze actieve leden, heeft een 
hekwerk getimmerd. Dat nieuwe hekwerk wordt 
geplaatst bij de eerste ingang van ons noordelijke 
perceel. Het ijzeren hek wat er nu staat, voldoet 
niet meer. Bovendien is een sterk hek nodig om er-
voor te zorgen dat ons jongvee straks niet zomaar 
de Groenweg op kan lopen. Op het zuidelijke per-
ceel is ook hard gewerkt. Daar is het grasland ge-
scheurd en licht geploegd om de grond te kunnen 
egaliseren. Er is nu de groenbemester Japanse 
haver ingezaaid. Team Monitoring Biodiversiteit had een nest van Scholekster ontdekt, 
daar is netjes omheen gewerkt zodat het paar nu in alle rust kan broeden.

•  De kipcaravan is gearriveerd
Sommigen van ons hebben ‘m al zien staan: onze eigen Kipcaravan. Firma Wijkamp 
Farming Solutions B.V. uit Nistelrode heeft de wagen keurig netjes bij ons afgeleverd. 

Als binnenkort ook de kippen arriveren, kunnen we 
ook onze eigen eitjes gaan produceren. Voorlopig 
staat de kar op ons zuidelijk perceel. Zodra we de 
vergunning binnen hebben voor de het inrichtings-
plan, weten we waar de Kipcaravan het meeste van 
de tijd zal gaan staan. 

Van de bestuurstafel

Boerenhulp is altijd welkom
Een paar uurtjes schoffelen, zaaien of planten? Je kunt het heel makkelijk inplannen via het 
inzetrooster. Daar staan alle diensten waar hulp bij nodig is, keurig op een rijtje. 
Het is heel eenvoudig. Je opent de app en daarin worden alle Open Diensten aangegeven. Van 
Boerenhulp en Monitoring tot Distributie. Je kunt je aanmelden voor een paar uurtjes, zonder 
de verplichting dat je er elke week aan vastzit. Kortom, even een paar uurtjes over, dan ben je 
van harte welkom. Laat je dus vooral niet afschrikken. En het is ook gewoon gezellig…
Heb je het inzetrooster nog niet op je telefoon staan? Hierbij de link: https://duinstreek.inzet-
rooster.nl/login 

En dan nog kort ...

Gezocht: Schaftkeet (pipowagen)voor Herenboeren Duinstreek 
Voor de harde werkers op het land en in de tunnelkassen is er een 
schaftkeet nodig. Wie o wie heeft er zelf een goede tweedehands 
keet staan die niet meer nodig is of kent iemand die er eentje heeft? 
Er is een beperkt budget beschikbaar. Hoe ziet onze Schaftkeet er 
uit? Verkeert in goede staat. Is verrijdbaar. Is geschikt voor maxima-
le snelheid 25 km per uur: Langzaam verkeer. De keet heeft kleine 
wielen en een autokoppeling. Er kunnen tenminste 6 mensen in zitten 
(ongeveer 3 meter lang) of 8 mensen (ongeveer 4 meter lang).Er is plek voor bergruimte voor 
gereedschap, of deze plek kan gemaakt worden. De Keet is te verwarmen en te verlichten. Er 
is eventueel ruimte voor een chemisch toilet. Voor reacties of vragen bel met Anneke (06 - 101 
591 73) of stuur een mail naar duinstreek@herenboeren.nl

Team Communicatie zoekt tekstschrijver

Dit team maakt de Nieuwsbrief, maar verzorgt ook de website en denkt na over hoe we de 
communicatie bij HBDS het beste kunnen verzorgen. Ben jij nieuwsgierig naar wat er allemaal 
gebeurt bij HBDS? En ben je goed in schrijven? Meld je dan bij coördinator Feiko van der Veen 
feikovanderveen@xs4all.nl Ook als je eerst meer wilt weten hierover.

Interview met penningmeester Ger de Kwaasteniet.

We gaan nader kennismaken met onze penningmeester, Ger de Kwaasteniet. Ger zal het ge-
sprek ook benutten om ons te vertellen hoe het bestuur keuzes moet maken nu er onverwacht 
een flinke inflatie is opgetreden. Ger ontvangt ons bij hem thuis. Als wij arriveren, wacht hij ons 
voor het huis op. De schilder heeft net de buitendeur geverfd. Ger waarschuwt dat de deur nog 
nat is. Voorzichtig manoeuvreren we ons erlangs. Voor we over de financiën van Herenboeren 
Duinstreek komen te spreken, vertelt Ger over zijn werkleven voordat hij vorig jaar met pensi-
oen ging. Dertig jaar was hij eerst financieel en daarna algemeen directeur bij een holding van 
staalbedrijven. Met 800 werknemers en een omzet van € 200 miljoen. Ik vraag: “Is je werk bij 
Herenboeren in vergelijking daarmee kinderspel?” “Dat lijkt zo wel,” antwoordt Ger, “maar de 
besluitvorming is niet anders. Het enige verschil is dat er bij het bedrijf twee of drie nullen meer 
achter de cijfers stonden.”
 Wilt u meer lezen, klik dan op deze link interview met Ger de Kwaasteniet
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