Voorjaarsnieuwsbrief Mei 2012
Beste lezer,
Het spannendste seizoen op de boerderij is de lente. Redden we het met de wintervoorraad voer
totdat de koeien weer naar buiten gaan? En als de koeien naar buiten gaan, blijven ze dan goed melk
geven? De omslag van ‘op stal staan’ en alleen kuilgras eten, naar de wei in en vers gras is immers
toch een vrij radicale. Soms kunnen koeien daarvan van streek raken.
Bij ons is er nog een spannend element: hoe ontwikkelt de natuur zich? Komen er weer
weidevogeltjes? Hoe gaan de net aangelegde natuurvriendelijke oevers het doen? Welnu: daarover
meer in deze nieuwsbrief. Een tipje van de sluier kan ik alvast wel oplichten: onze inspanningen zijn
niet onopgemerkt gebleven.
Dan is er nog de kaas, ook best belangrijk. Zonder overdreven stoer te doen: het loopt momenteel als
een trein. Bio-supermarkten Ekoplaza in Leiden, en de Natuurwinkel in Zoetermeer verkopen sinds
kort onze Wilde Weide Kaas. Daarnaast leveren we voor het eerst sinds jaren weer kaas aan de
groothandel. Dit betekent dat er meer kaas gemaakt moet worden. Om die reden heb ik de omvang
van mijn kantoorbaan teruggebracht van 4½ naar 3 dagen, en wellicht zal ook dat nog teveel blijken.
In deze nieuwsbrief o.a. ook aandacht voor onze aanwezigheid op de Bevrijdingsmarkt in Leiden.
Tot slot zijn er weer diverse berichten in de categorie ‘grabbelton’ te vinden in dit nummer. De
koeiendans, de open dagen, de aanleg van de mestplaat, de komst van 6 eierleggers en een eend
met een wel heel aparte plek om een nest te maken.
Ik wens u een mooie (2e helft van de) lente!
Freek van Leeuwen
Boerderij de Vierhuizen

Koeiendans 2012
Zelfs tot in het achtuurjournaal waren ze te zien: de dansende koeien die weer naar buiten
mochten. Het was dit jaar een echte hype; op tientallen melkveebedrijven in Nederland was
publiek welkom om deze ‘koeiendans’ live mee te maken. Ook bij ons, op 31 maart. Ondanks de
kou kwamen zo’n 150 mensen kijken naar het spektakel – bijna 2 keer zoveel als vorig jaar, toen
bij mooi weer. Zou de koeiendans, net als lammetjes en krokussen, nu definitief haar plek als
officiële lentebode verworven hebben?
Wil je het volgend jaar ook meemaken? Meld je aan voor de Koe Alert via www.landvanwijkenwouden.nl

Bevrijdingsmarkt
Het was een mooie smoes om met 5 mei de stad
in te kunnen: kaas verkopen op de braderie op de
Doezastraat in Leiden. Dit jaar was voor het eerst
een deel van die markt omgetoverd tot
“streekmarkt”. Leuk detail: links van ons stond de
Groene Hart Marktwagen, rechts van ons de
kraam van Ekoplaza. Beiden verkopen óók onze
kaas. En passant hebben we daarmee een heel
nieuw economisch principe uitgevonden:
zelfconcurrentie.

Gespot
Moeder en kroost maken zich uit de voeten voor een hele enge stilstaande man met camera.
Vandaar het wazige beeld.

Weidevogels 2012
Na een late start door de kou, kunnen we
constateren dat er weer behoorlijk wat
weidevogels bij ons op het land zitten. M.n.
rondom de nieuwe poel, de natuurvriendelijke
oevers en de plas-dras is veel activiteit. Een kleine
bijzonderheid: er lijken 1 of 2 paartjes Visdief bij
ons te broeden. Even afkloppen, want het
seizoen is nog maar halverwege, maar toch…
Hiernaast een van internet geplukte foto. (M.Melis)

Opening Natuurgebied Geerpolder & Open Dagen 2 en 3 maart
Gedeputeerde Staten Han Weber van Provincie Zuid-Holland opende op vrijdagochtend 2 maart
in aanwezigheid van de betrokken agrariërs en partijen op ons bedrijf het nieuwe Natuurgebied
Geerpolder. Het was de feestelijke afronding van een traject dat 5 jaar heeft geduurd. Het
nieuwe natuurgebied is uniek in Nederland omdat het initiatief, uitvoering en beheer geheel in
handen was en is van 3 agrariërs: wijzelf en onze buren (Zorgboerderij de Boerderijn en
Veehouderij Jan Groenewegen). Daar zijn we best trots op.
Op 2 en 3 maart hielden we Open Dag om dit moment te markeren, en ook stil te staan bij het
feit dat we sinds 1 oktober 2011 officieel erkend biologisch bedrijf zijn. Er waren begeleide
wandeltochten door het nieuwe natuurgebied, waaraan veel mensen deelnamen. Op de
boerderij waren 1 dag oude lammetjes, er was een natuurspeurtocht op het erf, en
boomkunstenaar Marco Caspers maakte met een kettingzaag het hierboven afgebeelde
kunstwerk. Zo’n 300 mensen bezochten ons bedrijf op deze dagen.
Het door de Gedeputeerde onthulde informatiebord over het Natuurgebied Geerpolder staat
overigens inmiddels langs de Geerweg, even voorbij onze boerderij richting Stompwijk.

Kadootje
Er is niks aan te doen: 1 keer per jaar ben je jarig, in mijn geval op 9 maart (hint). Bovenstaande
aardbeiplantvernielende monsters, plus nog 2 buiten beeld, waren mijn kado. Exclusief hok, dat
heb ik dus maar zelf getimmerd.
Ik vind ze best leuk. En ook leuk is: elke dag een ei. Per kip. Daar valt niet tegenaan te bakken
natuurlijk, dus het merendeel verstoppen we tussen de andere eieren in de huiswinkel.
Lidia verkoopt kaas in Ekoplaza
Hierboven refereerde ik er al aan: sinds kort
wordt onze kaas verkocht in de Ekoplazavestiging aan de Breestraat in Leiden. De
introductie van onze kaas mocht Lidia zelf doen,
op vrijdag 20 april. Best gaaf. Naar ik begrepen
heb, is de bedrijfsleider zelfs van plan deze
nieuwsbrief uit te printen en in hun zaak bij de
kaas uit te delen. Ja, ik voel de druk. Kortom, ook
de klanten van Ekoplaza wens ik veel leesplezier!

Broer en zus
Af en toe kan ik het niet laten. Is het nieuws?
Voor ons wel.
Julie (2) en Job (0) op een zonnige lentedag, april
2012. Hoeveel geluk wil je hebben?
Oproep
Wie wil er meedenken over ontwerp en inrichting
van de zelfpluk-fruitboomgaard die we (met een
klein voorbehoud) in het najaar op ons bedrijf
(Deliane Hoeve) gaan aanleggen? Meld je via
Freek.vanLeeuwen@xs4all.nl

Niet zo handig
Deze onduidelijke foto toont een eendennest…
bovenin de hooiberg. Met nog 1 ei erin. Was dat
wel handig, eendje? Wat er met de inmiddels uit
het ei gekropen kuikentjes gebeurd is, weten wij
niet. Een eendenkuikenladdertje? In de hooiberg
zagen we ze niet meer.

Het jaar van de bij
Fruitbomen in bloei, dat is een prachtig gezicht. En noodzakelijk voor een lekker appeltje of een
sappige peer. Maar bloesem alleen is niet genoeg. Ik neem aan dat ik u niet hoef bij te praten
over de bloemetjes en de bijtjes. Een bij hoort er dus bij. Helaas gaat het nogal slecht met de
Europese Honingbij, vermoedelijk door gifgebruik. Dit jaar is daarom ‘het jaar van de bij’. Zie
www.jaarvandebij.nl.

Shit happens
De vorige keer meldde ik dat we op ons bedrijf
proberen om meer te werken met vaste stalmest.
Met dat doel leggen we as we speak (nu
ongeveer dus) een ‘compostplaat’ aan op ons
Stompwijkse ‘filiaal’, de Deliane Hoeve. Op deze
plaat kunnen we organisch materiaal en mest
opslaan en composteren, zonder gevaar voor
vervuiling en verliezen door afspoeling.

Handel
Het was toch wel weer een soort mijlpaal: voor
het eerst in een jaar of 10 heeft ons bedrijf weer
zaken gedaan met een groothandelsbedrijf. Vijftig
biologische boerenkazen werden begin april
opgehaald door Kaashandel Remijn.
In juni zal de tweede zending geleverd worden.
Mooie handel!

Meer informatie over onze boerderij :
www.kaasboerderijdevierhuizen.nl.
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