Zomernieuwsbrief Augustus 2012
Beste lezer,
Het glas is halfvol, toch? Als we daar vanuit gaan, dan moeten we zeggen: het is een groeizame
zomer. Veel vocht. Lekker warm. En ook nog af en toe de zon. Het gras spuit de grond uit, “als haren
op een hond”, zoals mijn vader zegt. Voorlopig zit het met de wintervoorraad dus wel goed.
Laatst zag ik een reportage uit Amerika, waar het hele midden-westen lijdt onder één van de
zwaarste droogtes sinds jaren. De mais verpietert op de akkers. Het vee wordt geslacht omdat er
geen voer meer is. Als je dat ziet weet je: het glas is hier niet halfvol, maar gewoon vol.
In die uitzending kwam ook Louise Fresco aan het woord, hoogleraar duurzame ontwikkeling in
Amsterdam, van wie ik in een lichtgrijs verleden nog college heb gehad, en die later een topfunctie
kreeg bij de Wereldvoedselorganisatie.
Zij noemde de situatie in Amerika ernstig, maar relativeerde niettemin de mondiale gevolgen.
Volgens haar zijn vooral de (te) lage producties in de ontwikkelingslanden de oorzaak van de honger
in de wereld. En toen zei ze iets wonderlijks, namelijk dat we moeten zorgen voor meer kunstmest en
bestrijdingsmiddelen in ontwikkelingslanden, want daarmee kan de productie toenemen.
Wonderlijk, omdat wij op ons bedrijf juist andersom denken: de wereld (ietsje) verbeteren door geen
kunstmest en bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Wonderlijk ook, omdat ik die uitspraak niet
vond passen bij haar titel ‘hoogleraar duurzame ontwikkeling’. Maar ik ben geen professor en ik heb
ook geen verstand van de situatie in ontwikkelingslanden.
Als de glazen in ontwikkelingslanden met kunstmest en bestrijdingsmiddelen wat voller kunnen, dan
moet dat maar. Maar ergens heb ik toch de angst dat uiteindelijk zal blijken dat we het ene probleem
dan met het andere aan het oplossen zijn. Wat denkt u?
Ik wens u veel volle glazen toe (maar misschien niet allemaal tegelijk)!
Freek van Leeuwen
Boerderij de Vierhuizen

Eerste oogst
In de winter 2010/2011 hebben we 10 nieuwe fruitbomen gepoot . Het is nog niet veel, maar de
eerste oogst is een feit.

Ja, deze foto is echt op ons erf gemaakt! Mooi, he?

Op zaterdag 3 november nemen we als locatie weer deel aan de jaarlijkse Natuurwerkdag,
georganiseerd door Landschapsbeheer. Ook meedoen? Geef je op via www.natuurwerkdag.nl.

Ransuil
In de grote conifeer naast onze stal ging dit jaar spontaan een paartje Ransuil broeden. Het
duurde even voor we het doorhadden, maar toen de jongen eenmaal uitvlogen waren ze niet
meer te missen. Voor zover we hebben kunnen waarnemen zijn er 3 jongen grootgebracht.

Nieuw bord op de winkeldeur
De vaste klanten was het vast al opgevallen: het
prachtige nieuwe bord op de winkeldeur. Tot een
jaar geleden hing daar een bord met het
Veenweidekaas-logo. Maar sinds we biologisch
geworden zijn, en daardoor de naam van de kaas
gewijzigd hebben in ‘Wilde Weide kaas’, paste
dat bord natuurlijk niet meer. Mies van der Krogt
heeft op ons verzoek een nieuw bord geschilderd.
Het was even zoeken naar de juiste vernis, maar
het resultaat is er naar. Een fraaie eyecatcher,
vinden wij.

Groentetuin
Dankzij grote inzet van vrijwilligers Aad van der
Linden en Erik Zwaanenburg verrijst er langzaam
maar zeker een prachtige groententuin op ons
erf.
We moeten wel flink dooreten; het is
verbazingwekkend hoeveel er van zo’n klein
stukje grond kan komen!

Bokashi
De vorige keer schreef ik over de bouw van een nieuwe compost-/mestplaat. Welnu, dit is hem.
En vol in gebruik ook al meteen. Hier zijn we, in samenwerking met 2 andere agrariërs uit
Zoeterwoude, bezig met een experiment: de toepassing van “Bokashi”. Dit is een andere manier
van composteren, waarbij er een soort entstof van microbacteriën wordt toegevoegd (de
Bokashi) die de compostering moeten reguleren. De gedachte is dat, waar bij normale
compostering door verbranding een groot deel van het uitgangsmateriaal in de lucht verdwijnt
(o.a. kooldioxide en diverse stikstofverbindingen), met de Bokashi een groter deel behouden
blijft. Beter voor het milieu en ook voor het eindproduct dus. We gaan zien…

Duurzame horeca
Weer een nieuwe uitdaging die op ons pad
kwam: de jongens van Vers 24/7, een dochter van
Deli XL, maar dan duurzaam en streekgebonden,
willen onze kaas gaan verkopen aan de horeca.
Binnenkort staan we op hun website.

Hooien in etappes
Het is niet de beste zomer om goed hooi te
winnen. Onze hooibouw verliep dit jaar dan ook
niet vlekkeloos. Eén keer moesten we zelfs
halverwege stoppen, omdat tijdens het balen
persen de bui losbarstte. De andere dag
probeerden we het opnieuw, en dreigde
hetzelfde te gebeuren, maar toen schampte de
bui ons. Niettemin was het hooi niet al te best.

Lekker naar de boer
Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar weer
tijdens de landelijke biologische open dagen
“Lekker naar de boer” (23 juni) een kraam
bemand op Hoeve Doelwyck in de Hoeksche
Waard. Dit bijzondere akkerbouw- /
tuinbouwbedrijf verkoopt haar producten (en die
van enkele bio-collega’s) met een bezorgdienst,
die ook in onze regio rijdt (www.bioaanhuis.nl).
Een geslaagde dag!
Weidevogelresultaten
Hierbij nog even de terugkoppeling van de
weidevogelresultaten van 2012. Het was een
redelijk succesvol jaar. Twee broedparen meer
dan vorig jaar op ons bedrijf. Vooral de tureluurs
en de eenden waren succesvol. Minder
broedparen werden er geteld van de scholekster,
maar dat kan ook zijn gekomen omdat deze heel
laat hebben gebroed, nadat de laatste telronde al
was geweest.
Zuring en distels
Tja, een groeizame zomer heeft ook zo zijn
nadelen. Het onkruid vindt het namelijk ook wel
prettig, vocht en warmte. Het kost best wat
moeite om de groei van deze ‘minder gewenste
kruiden’ beheersbaar te houden.
Meer informatie over onze boerderij :
www.kaasboerderijdevierhuizen.nl.
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