
Nu op het Land

“De gewassen gaan boven verwachting goed”, zegt Ledjaar. Om er dan aan toe te voegen: “Het 
eerste perceel waar we op gingen werken bleek behoorlijk nat te zijn. De kruiden gingen eerst 
niet erg. De knoflook ging er al direct uit. Ik dacht: ‘Dat wordt moeilijk’.” 

Het is toch nog goed gekomen. De bonen kwamen moeilijk op. Nou er windschermen ge-
plaatst zijn, gaat het beter. Op het tweede perceel, de strook dichter naar de Nesdijk toe, staat 
alles er tiptop bij. Zoals de aardappelen, snijbiet en rode biet. Hier blijft het water niet zo lang 
liggen. “We leren het terrein kennen”, zegt Ledjaar. Waarschijnlijk houden op het eerste perceel 
kleiplaten het water tegen. Als je graaft, stuit je snel op blauwe grond. Dat wil zeggen dat daar 
geen zuurstof kan komen. Dan kunnen de worteltjes niet lekker diep gaan, waardoor ze minder 
voedingsstoffen opnemen. 

“De aardappelen gaan fantastisch.” Ze staan op ruggetjes. Door er op 
de tractor met de frees doorheen te gaan, schuif je het onkruid tussen 
de aardappelplanten onder het zand. Dat kan dan niet meer winnen 
van het gewas. Ledjaar laat zien dat uit elk pootaardappeltje een com-
plete plant met al vele aardappelen gegroeid is. 

Hoe gaan jullie hier nu volgend jaar mee verder?
“We doen altijd aan wisselteelt. De fijne tuinbouw, met groenten die 
veel aandacht vragen, kan dus niet op het eerste perceel. Fijne groen-
ten, bijvoorbeeld de worteltjes hier, doen het goed op zand. Ze zijn 
gevoelig voor licht. 

Kunnen leden meer taken van jullie overnemen?
Het zou leuk zijn, als de leden initiatieven zouden nemen om allerlei dingen op zich te nemen. 
De volgende akker richting bollenboerderij staat bijvoorbeeld vol met triticale. Dat is een 
graansoort die uit tarwe en rogge is gekweekt. Het is voer voor het vee. Als we een warme zo-
mer krijgen, bevat het meer eiwitten. Misschien is er dan ook wel brood mee te bakken. “Ik zou 
heel graag zien dat mensen bijvoorbeeld gaan uitproberen of van de triticale brood te maken 
is. Daar is alle ruimte voor.” De boeren hebben, zeker het eerste jaar, hun handen vol aan op-
starten van het boerenproductiebedrijf. 

Reinout organiseert als eindverantwoordelijke boer de landinrichting. Er moeten bijvoorbeeld 
dammen in de sloten komen om met de tractor overheen te kunnen. Er moet veel gebeuren. 
Daar zou hij meer aan willen toekomen. “Als mensen zich nu aanbieden als, ik noem maar wat, 
aardappelteam, zouden ze de oogsttaak en het verdelen van de aardappelopbrengst van 
Reinout over kunnen nemen. Daarbij mag er best ook wel eens wat fout gaan. Ik zie liever dat er 
kleine dingen misgaan of anders gaan dan gepland dan dat de leden niet echt het gevoel krij-
gen dat dit hun boerderij en hun groenten zijn. ” 

Dus heb je ideeën, voel je vrij om deze te bespreken. Alle suggesties zijn bespreekbaar. 

Zo heeft Ledjaar een team bij elkaar gekregen dat elke dag de kippen en kalfjes voert en ver-
zorgt. Via een appgroep is hij beschikbaar als achtervang. 

Nieuws vanuit Herenboeren Nederland

Beste leden, 
Op 10 juni j.l. stuurde minister Van der Wal haar Stikstofbrief naar de Tweede Kamer en kwam 
ook minister Staghouwer met zijn perspectiefbrief naar buiten. Beide brieven zijn van grote in-
vloed op de landbouw in Nederland. Stichting Herenboeren Nederland heeft ze bestudeerd en 
besproken met haar partners. Het standpunt van Herenboeren Nederland is opgesteld in een 
positionpaper.  
Herenboeren Nederland verzoekt alle draaiende Herenboerderijen én initiatieven die in het voor-
bereidingsproces zijn, de inhoud van dit positionpaper te respecteren en ernaar te handelen.  
Je kunt het positionpaper hier op onze website lezen (3,5 pagina’s a4)

Communicatie en woordvoering 
We kiezen er als Herenboeren Nederland voor om ons de komende tijd nog even niet te men-
gen in het publieke debat. Alleen wanneer we actief gevraagd worden naar ons standpunt zul-
len we dat publiekelijk uiten.  

Herenboeren Nederland vraagt alle draaiende Herenboerderijen én initiatieven die in het voor-
bereidingsproces zijn, om zich niet te mengen in de gebiedsprocessen en jullie nog niet over 
dit onderwerp onder de Herenboerenvlag te uiten op sociale en andere media.  

Wij vragen jullie pers en andere media voor de woordvoering over dit onderwerp door te ver-
wijzen naar Herenboeren Nederland met Geert van der Veer als woordvoerder. Verzoeken voor 
woord-voering kunnen gericht worden aan Anneke Comello, communicatiemedewerker van 
Herenboeren Nederland, via info@herenboeren.nl of 06-18176113. Zij bespreekt de verzoeken 
met Geert.  

We kunnen ons voorstellen dat jullie zelf vragen hebben n.a.v. dit positionpaper of de brieven 
van Van der Wal en Staghouwer. We nodigen jullie uit die, via de lokale besturen, te richten aan 
Herenboeren Nederland via info@herenboeren.nl. We zullen deze vragen beantwoorden en in-
dien wenselijk ook een digitale bijeenkomst hieraan wijden.  

Tot aan het moment dat er meer concreet duidelijk is, gaan we verder op onze ingeslagen weg 
en blijven we Samen Duurzaam Voedsel Produceren! 

Bestuur Stichting Herenboeren Nederland, 21 juni 2022  

Dieper
graven

In onze verdiepende bijlage “Dieper graven” deze keer een gesprek met Ledjaar over de zoek-
tocht naar een goede afstemming tussen natuurbeheer en de productie van voedsel op ons land: 
https://duinstreek.herenboeren.nl/wp-content/uploads/2022/06/Dieper-graven-natuurbeheer-vs.-voedselproduktie.pdf
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VARIA
• Hoe gaat het er nu aan toe bij de distributie?  
 Tekst: Hetty Houtenbos

Je kunt om verschillende redenen Herenboer zijn, maar een ervan is toch wel dat je gezond 
mag eten van je eigen land. Dat hebben we nu al een aantal keren keer kunnen doen en 
wat was het heerlijk. En overvloedig! Al die producten zo vers van het land mogen uitstallen 
voor onze leden is wel een heel dankbare klus. We doen dat met het team Distributie, met 
25 leden, die wisselend op zaterdag de uitgifte komen verzorgen. Er is 1 coördinator die 
contact onderhoudt met het bestuur en er zijn 5 leden die zich hebben aangemeld als dag-
coördinator. Om het wiel niet opnieuw te hoeven uitvinden hebben we ons oor te luisteren 
gelegd bij een aantal wat langer draaiende Herenboerderijen en het webinar Distributie 
gevolgd. Ook zijn we op werkbezoek geweest bij HB Wenumseveld in Apeldoorn. Hoe gaan 
we dan nu te werk bij Herenboeren Duinstreek?

Op woensdag geeft Reinout de te oogsten producten door, zodat we dat aan de leden kun-
nen laten weten. Omdat wij nog geen koelvoorziening hebben om groenten te bewaren, 
begint de oogstploeg van team Boerenhulp al om 7.30 met oogsten voor de uitgifte van die 
dag. Acht leden van team Distributie starten om 9.00 uur met het verdelen van de taken, het 
klaarzetten van de tafels en het wassen van de eerste kisten groente. Dan worden de kisten 
gewogen en de kroppen geteld en komen we bij het lastigste gedeelte, de verdeling per 
mond. Want de ene krop/stronk/kool is de andere niet. De laatste partij kisten komt rond 
10.30 uur van het land. 

Het vlees is een heel ander proces. Dat halen we met z’n drieën na de slacht diepgevroren 
op bij de slager in Middenbeemster. Voordat we het opslaan in onze vrieskisten tellen we 
de verpakkingen. Dan wordt er op de computer een verdeling gemaakt, waarna we met vijf 
teamleden in een race tegen de klok de 280 pakketten maken. Dan de eieren, dát gaan we 
binnenkort allemaal meemaken. De eerste eitjes komen eraan!

Het is een hele puzzel, maar de blije gezichten van tevreden leden, dáár doen we het voor! 

• Boerenlandvogels 
Dit jaar hebben waarschijnlijk scholeksters, kieviten en gele kwikstaarten op ons land nes-
ten gehad. Door de aanleg van bloemenstroken langs de percelen en bijvoorbeeld ook 
winterakkers zouden vogels als veldleeuwerik en patrijs aangetrokken kunnen worden als 
broedvogel. Lees meer over het natuurbeheer op ons land in de bijlage Dieper graven. Kijk 
onderaan deze Nieuwsbrief. 

•  Hoe de kalfjes en de kippen arriveerden op onze 
boerderij

De aankomst van de kalfjes Teuntje en Raphaela hebben we gefilmd en op onze website ge-
zet. En ook de kippen hebben we gefilmd toen ze werden gebracht en in de kipcaravan ge-
plaatst. Kijk hier en geniet van deze dieren: (links: https://youtu.be/C7KUbYxLigw & https://
youtu.be/bH36Y_Ro_aU & https://youtu.be/3Givb0AG4CU)

• Over de ALV van 22 juni
De eerste algemene leden vergadering sinds we echt in bedrijf zijn was een goed bezochte 
digitale bijeenkomst. Het was een bijeenkomst met veel positieve geluiden. Hoewel nog 
niet alle vergunningen rond zijn, lijken ze binnen niet al te lange tijd verleend te worden. De 
boeren waren niet alleen positief over de groenten en de vorderingen op het land, maar 
met name de vrijwilligers vervulden hen met trots. De meeste teams vertelden de leden 
over hun bezigheden en doelen en riepen vrijwel unaniem dat extra hulp welkom, tot zeer 
welkom is. Toch heeft niemand te klagen over de inzet van onze leden tot nog toe en begint 
het Herenboeren motto ‘sociaal verbonden’ al voorzichtig vorm te nemen. Op economisch 
gebied hebben we te maken met flinke prijsstijgingen op vele gebieden. Dit drukt de ba-
lans flink, maar, zo vertelde onze penningmeester gewiekst: De inzet van de leden en de 
boeren hebben veel geld bespaard en is, en blijft, geheel gratis.

HET EI VAN COLUMBUS
(tip van de maand)

Tips voor het bewaren van bladgewassen.
door Rosamy Holleman

Natuurlijk smaakt alles het lekkerste als het net van het land komt, daar kan niets 
tegenop. Maar als je 3 kroppen sla krijgt, of net een paar dagen niet van je spinazie 

kunt eten, dan wil je na een paar dagen het liefst alles nog knapperig en vers eten. Hier 
volgen een paar tips hoe je je sla, raapstelen, spinazie, paksoi en veel meer bladgroenten 

goed kunt bewaren. 

Als je de stelen met blaadjes in een plastic zak in de koelkast legt, gaat het op den duur wordt het 
te nat en gaat het rotten. Als je het in een papieren zak bewaart, droogt het uit en verlept het. Dus 

de truc is om het eerst in een papieren zak te doen (neemt het vocht op zodat het niet gaat rotten) en 
daaromheen een plastic zak, tegen het uitdrogen. Zo kun je het dagen (soms zelfs 2 weken) in de koel-
kast bewaren!

Een ander idee is om het juist niet in zakjes te bewaren, maar in een goed afgesloten bakje. Als je daar 
de droge groenten in doet, kun je het ook lang bewaren. Het nadeel is dat al die bakjes soms veel 
ruimte innemen in je koelkast..

Een derde tip, en dit is vooral fijn voor kruiden bijv, om het in een vochtige theedoek te wikkelen 
en dan in een plastic zak in de koelkast. Zo blijven bijv takjes verse munt lang vers.

En als laatste kun je ook kruiden/kleine steeltjes in een glaasje water zetten. Als in een vaas-
je staat bijv een bos peterselie te pronken in je keuken en je kunt er elke keer gemakke-

lijk wat van gebruiken.

Mochten de blaadjes toch slap en verlept geworden zijn, dan kun je ook nog 
veel redden door alles een poos in een bak water te leggen, zo trekt 

het meeste vaak weer bij. Als je dit de tijd geeft (een paar uur), 
zijn bijna alle bladeren en stelen daarna weer knapperig. 

Succes en smakelijk eten!

Wie levert 

de volge
nde 

‘tip van de 

maand’?
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