
Nu op het land met Linda Smit

Deze maand gaan we met Linda Smit het land op. Zij is vanaf het eerste begin vaak op het land 
te vinden. Zij laat ons zien hoe de gewassen er nu bijstaan. En vertelt ons ondertussen haar ei-
gen verhaal. Zij blijkt zoveel te vertellen te hebben, dat het niet in deze rubriek past. Hier komt 
een voorproefje. Lees daarna het hele verhaal in Dieper graven. 

Meestal doet het gewas het op ons land verbazingwekkend goed. 
“Hélaas doet het onkruid het ook erg goed,” zegt Linda, “Maar als 
er dan weer is geschoffeld ziet het er prachtig uit.” We staan bij de 
boerenkool. Inderdaad staat de boerenkool er prachtig bij staat en 
is hier weinig onkruid.

We lopen door naar de worteltjes. “Voordat ik aan het landwerk 
begon, dacht ik dat het alleen zwaar werk zou zijn. Maar het is mij 
enorm meegevallen.” Ze leerde de mede herenboerinnen en –boe-
ren steeds beter kennen en er is onderling  veel lol. Bijvoorbeeld 

met het “project worteltjes”. Reinout had aangegeven: Daar in de 
verte naast dat veld staan de worteltjes. Daar konden ik en een mede 
herenboerin wel wieden. Linda vertelt: “Nu waren de worteltjes echt 
heeeel klein en hadden bijna nog geen blaadjes. Maar dat wisten wij 
niet. En zo waren wij ervan overtuigd dat wij ze toch gevonden had-
den. Wij zagen namelijk in de grond een oranje bolletje met blad. 
We hadden zelf bedacht dat het wel een bijzondere soort wortel zou 
zijn. Enfin lekker 1,5 uur gewied en geschoffeld en rond 10.30 uur 
met een clubje en Reinout aan de koffie. En dan zegt Reinout na de 
koffie heel droog: “Zal ik jullie straks de worteltjes maar wijzen ? Jul-
lie waren nu bij de geel-oranje biet!”

Lees het hele interview in ‘Dieper graven’

Van de bestuurstafel  Tekst: Zaza Versteeg, voorzitter 

We zitten middenin de piek van ons eerste seizoen, en dat is behoorlijk genieten van de prach-
tige oogst. Een overvolle koelkast vol knapperige groenten, eitjes en voor wie wil af en toe een 
stukje vlees, meestal op de BBQ bereid deze dagen, en de groenten trouwens ook. 

Tijdens de warmste oogstdag tot nu toe werd er al om 7 uur gestart om de sla knapperig van 
het land te halen. Deze week staat het aardappels rooien weer op het programma. En zoals bij 
al het werk op de onze boerderij, vele handen maken licht werk. Bij de gele ui(tjes) was duidelijk 
te zien dat we ondanks een toegewijde ploeg schoffelaars toch ook handjes hebben gemist. De 
onkruiddruk was te hoog en dat heeft z’n weerslag gehad op de uien. Hoewel we wat mij be-
treft al heel erg blij en trots mogen zijn op wat er allemaal al van het land komt, hoe processen 
steeds gesmeerder verlopen, teams op elkaar ingespeeld raken en natuurlijk op hoe hard onze 
boeren en leden dagelijks aan het werk zijn, kijken we ook al naar het volgend seizoen.

Hoe kunnen we ons teeltplan verder uitbreiden en nog diverser maken, hoe kunnen we ieder-
een mee laten genieten van het werk op ons land. Want echt als je er een keer komt oogsten op 
zo’n vroege ochtend met laaghangende mist, of juist schoffelen in de avond, het is zo prachtig 
stil op ons land. Een heel ander uitzicht en je komt helemaal tot rust, het lijkt wel vakantie! 

Met het bestuur en boeren kijken we in de tussentijd dus stiekem al vooruit. Er is nog veel werk 
wat betreft de inrichting van de percelen, daarover vertellen we jullie graag later meer. Ook ko-
men er weer een aantal belangrijke momenten aan dit najaar, om te beginnen een Oogstfeest 
eind september.

Geniet nog even van deze heerlijke zomer en tot snel op onze boerderij!

 Stagiaire Luca Prins stelt zich voor Tekst: René Marc Blom
 
Om 10.00 uur is Luca al druk bezig en laat de container alvast vol lopen met een kleine 1000 
liter water voor de kippen. Ze maakt koffie voor me en begint te vertellen.

‘Ik ben getipt door 2 Herenboeren uit het dorp waar ik ben opgegroeid, Egmond aan Zee. Ik 
heb mijn master, met een focus op ecologie, gedaan in Wageningen en werk onder anderen nu 
bij een biologische melkveehouderij in Haarlemmerliede alwaar ik erg geïnspireerd raakte door 
de manier van werken met dieren. 

Nu loop ik een stage bij Herenboeren Duinstreek onder leiding van Ledjaar. Eerst een klein half 
jaar om te leren om zelfstandig de  kippen, kalfjes en binnenkort varkens te verzorgen en daar-
na focus ik me op de planten en gewassen. 
Ik houd van fysiek werken en vind het een uitdaging om na te denken hoe ik met mijn studie en 
idealen een bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Mijn studie was gericht op ‘wisselwerking tussen organismen (planten) en omgeving’. Het con-
tact met en kennis over dieren vind ik ook erg leuk en deze twee elementen kan ik uitstekend 
combineren hier. Belangrijk vind ik dat we door het werken met en aandacht geven aan dieren 
ook meer respect krijgen voor de dieren en hun welzijn. Dat is wel een bewustwordingsproces 
dat sommigen al minder of meer hebben maar velen ook nog helemaal niet.  Maar wat uitein-
delijk voor velen duidelijk zal worden, is dat door de kwaliteit van leven van de dieren te vergro-
ten, we indirect ook onze eigen kwaliteit van leven vergroten.

Naast dieren en planten ben ik gefascineerd door schimmels. 
Schimmels zijn zo wijdverbreid en veelomvattend! Overal zijn 
schimmels; in de lucht in je lijf in planten, in de aarde. En de 
aarde kan niet zónder schimmels, want dan zouden we letterlijk 
omkomen in de afval en dode organismen over de hele aarde. 
Schimmels zijn geen planten en geen dieren maar wel een bij-
zonder soort organismen. Ze zorgen ook vaak in een symbiose 
met planten voor een onmisbare overdracht van essentiële 
elementen. Dus een wisselwerking waar ze ook zelf van afhan-
kelijk zijn!’

Inmiddels is de watercontainer voor driekwart vol. Hij staat ach-
ter op de tractor. Luca stapt in en rijdt weg alsof ze het al jaren 
doet! 

Een jonge ‘herenboerin’ waar we nog veel van kunnen leren.

Binnenkort
28 Augustus Landschapsdag. Dat is een soort open dag waarvoor de gemeente Bergen het 
initiatief heeft genomen. Ook bij Herenboeren Duinstreek zijn mensen welkom om een kijkje te 
nemen op het land. We geven ondermeer korte rondleidingen over de akker. En noteer vast in 
je agenda:  

24 september Oogstfeest van 16:00 – 18:00 uur  
7 december Algemene Leden Vergadering HBDS
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VARIA
• Brood bakken van ons eigen graan?
Na de oproep van Ledjaar in de vorige Nieuwsbrief om uit te zoeken of we van ons eigen 
graan brood kunnen bakken, hebben zich vijf mensen gemeld. Zij ontdekten dat triticale, 
het graan dat wij nu verbouwen voor het vee, zich daar niet goed voor leent. We spraken 
Henri van Gool van het groepje. Zij onderzoeken hoe we volgend seizoen met het experi-
ment kunnen starten. Hij gaat met zijn vragen naar bedrijven om uit te vinden welk graan ge-
schikt is. Waarschijnlijk wordt het een tarweras. Oergraan is nog een stap te ver. Eerst maar 
eens ervaring op doen met een ‘gangbaar’ graan. Meel om mee te kunnen bakken dient aan 
een belangrijke voorwaarden te voldoen: het gluten- en eiwitgehalte moet hoog zijn om 
het broodbeslag goed te laten rijzen. De glutenstrengen dienen voldoende aanwezig te zijn 
(anders heb je een soort pap dat niet bakt). De grondsoort speelt ook een rol. In hoofdlij-
nen: op kleigrond doet tarwe het heel goed. Op zandgrond doet rogge het heel goed. Rog-
ge heeft veel minder gluten dan tarwe en is daardoor minder geschikt voor bakdoeleinden. 
Henri heeft gesproken met een lokaal zeer ervaren bedrijf in BD-granen in Middenmeer. 
Wij hebben zandgrond. Het is wel mogelijk om tarwe op zandgrond te verbouwen, mits we 
de planten voldoende voedingstoffen toe kunnen dienen. Tijdens de groei zal het gewas 
op ons land waarschijnlijk flink bemest moeten worden. Na de oogst volgt nog een heel 
verwerkingsproces. De aren moeten van de steel gescheiden, het dorsen. Daarna volgt nog 
het schonen en zeven en als laatste stap worden nog steentjes en andere vervuiling machi-
naal verwijderd. Voor het oogsten zullen we een loonbedrijf moeten inschakelen. Het stro is 
bruikbaar voor het vee. Daarna moet het graan door een molenaar gemalen worden. Henri 
is ook bij molen Kijkduin in Schoorl gaan kijken. Deze molenaar is hierin gespecialiseerd. 
Op 2 hectare zou je al heel wat kunnen. We zouden kunnen beginnen met een hectare. 
Geschikt zaad moet al snel worden gekocht. Om volgend seizoen van start te kunnen gaan, 
komt de groep binnenkort met een plan. We zijn erg benieuwd wat dit experiment gaat op-
leveren!  

• Logo op onze hekken geplaats  Tekst: Maurice van Oostrom
Nu we zo’n mooi hek hebben, vond ik dat het tijd 
werd voor een mooi Herenboeren Bord. Tijdens 
de verloren uurtjes op mijn werk heb ik het ont-
werp gemaakt en de code geschreven. De borden 
zijn namelijk gemaakt door een computergestuur-
de frees. Het was een beetje experimenten, en 
niet alles ging zoals ik wilde, maar uiteindelijk ben 
ik blij met het resultaat. Op termijn zou ik graag 
een informatiebord willen maken zoals ook op 
andere herenboerderijen te zien is. Mocht iemand 
daaraan mee willen werken, hoor ik dat graag.

• Een zomers dagje distributie  Tekst: Feiko van der Veen 
Zaterdag 6 augustus draaide ik een keer mee met Team Distributie bij de uitgifte. Ik hoopte 
eens flink wat herenboeren te ontmoeten en was benieuwd hoe het lidmaatschap ze inmid-
dels bevalt. Het was stralend weer. Vanaf 10 uur stonden bijna onafgebroken mensen aan 
mijn tafel rustig in de rij om paksoi en stengelui in hun tas te doen. Ik was vooral bezig met 
het verzinnen van formuleringen waarmee ik snel duidelijk kon maken dat er één paksoi per 
mond was en uit hoeveel stuks een los bosje uitjes samengesteld mocht worden. De bosjes 
waren meestal met de worteltjes aan elkaar geoogst. Maar er lagen ook veel losse stengel-
tjes tussen. Hoe kon ik zorgen dat er niet teveel maar ook niet te weinig uitjes werden mee-
genomen? Er bleef weinig tijd over voor zomaar een praatje. Ik kon diepte-interviews maar 
beter voor een andere keer bewaren! 
Een groot deel van de afhalers doet aan ‘herenburen’ en haalt ook voor andere herenboe-
ren op. Ook zijn er nu veel zomergasten die het pakket ophalen van herenboeren op vakan-
tie. Gelukkig is de boodschap inmiddels overgekomen dat jij ervoor moet zorgen dat jouw 
pakket in jouw vakantie wordt opgehaald. Druk je vervangers op het hart dat ze niet alleen 
mogen ophalen maar ook wel moeten ophalen. Want daar gaat het soms nog mis. 
Een praktisch punt bleek te zijn: wat doen we als er groenten over dreigen te blijven? Je 
geeft de leden later op de morgen wat extra’s mee. Sommige groenten kunnen de week 
erna nog uitgegeven worden. Verder zijn de kippen grote liefhebbers van groente en 
groenteafval, maar dat pas als laatste optie.

HET EI VAN COLUMBUS
(tip van de maand)

Groenten invriezen, wecken of fermenteren.
door Tineke Smulders

 
Augustus oogstmaand: tijd om met de wintervoorraad te beginnen

Nu het zomer is, komt er volop oogst van het land. In de winter is dat 
veel minder. Vele van ons hebben nu nog het idee dat we de weekoogst in 

1 week “weg moeten werken”, maar dat doen we met de vleespakketten ook 
niet, die worden diepgevroren geleverd. Ook voor groenten is invriezen een van 

de manieren om het zomeroverschot te bewaren voor minder overvloedige jaarge-
tijden. Bijvoorbeeld: groenselderij. Het kan ook met veel andere groenten. Hoe gaat 

het invriezen in zijn werk?

Was de selderij en snijd ze fijn. Laat even koken, niet langer dan een minuut. Hierdoor 
raak je bepaalde enzymen kwijt en blijven smaak, kleur en textuur van de groente beter 
bewaard. Na afkoelen de selderij in porties inpakken. Lekker in de wintersoepen of sauzen.

Ook spinazie kan op deze manier ingevroren worden, courget-
te kan even gekookt en gepureerd worden en als basis voor 
de soep gebruikt op het moment dat de oogst schraler wordt. 
En nog veel meer, kijk maar eens in de diepvriesvakken van de 
supermarkt of op internet voor de invriestips.

Oproep: samen wintervoorraad aanleggen
Samen aan het werk is motiverender dan alleen. Naast invrie-
zen zijn fermenteren en wecken methoden om oogst te bewaren voor de winter. Deze 
procedures vragen meer kennis en materiaal.

Mochten er onder ons mensen zijn die daar meer van weten en hun kennis daarover 
willen delen, dan zouden we eens op een ochtend of middag met belangstellen-
den bij elkaar kunnen komen op het moment dat we een overvloedige oogst 

van een geschikte groente hebben.

Ik heb al stemmen gehoord dat er herenboeren onder ons zijn die dat 
leuk zouden vinden. Ook samen snijden en vriesklaar maken, dat 

kan in een paar uurtjes tijd.

Aanmelden kan bij tinekesmulders@quicknet.nl 

In onze verdiepende bijlage “Dieper graven” deze keer een gesprek met Linda Smit.
https://duinstreek.herenboeren.nl/wp-content/uploads/2022/08/Dieper-graven-augustus-22.pdf
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