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Beste lezer,
Dit is de eerste nieuwsbrief van onze boerderij. Het is een beetje een experiment, dus we horen
graag uw reacties. Als het bevalt dan volgt er tzt een tweede, en dan kijken we weer verder. Mocht u
geen prijs stellen op dit soort electronische post, dan horen we dit ook graag.
Er is geen speciale aanleiding om nu te beginnen aan een nieuwsbrief, anders dan dat het idee al
langer bestond, en ik nu een avondje de tijd heb. Het eerste voorjaar als ‘natuurboerderij’ zit er op.
Het is tijd voor de zomer. Volgende week gaan we hooien, en de week daarna is het
‘kampeerweekend’ waarin de familie Van Leeuwen bij ons op de dijk komt kamperen, een
familietraditie van inmiddels bijna 30 jaar oud. Hooibouw en kampeerweekend, ja, dan is het echt
zomer!
Wij wensen u een mooie zomer toe! En veel leesplezier.
Freek van Leeuwen
Boerderij de Vierhuizen
Goed weidevogelseizoen
We vonden het zelf een behoorlijk spectaculair
resultaat: meer dan 50 broedparen weidevogels
op ons land dit jaar. De afgelopen vier jaar zakte
de weidevogelstand bij ons in de polder bijna tot
nul, waarschijnlijk door de komst van de vos.
Maar dit jaar zijn ze weer helemaal terug. Veel
nesten en ook veel jonge kuikens. En dat in een
jaar waarin het door de droogte op veel andere
plaatsen juist veel slechter is gegaan.
We hebben verschillende maatregelen genomen
om de vogels te beschermen: vluchtstroken, later
maaien, plas-dras. Niet voor niets gelukkig!

Polderdag groot succes
Zoals ieder jaar was er met Hemelvaart (2 juni) de
Polderdag in het Land van Wijk en Wouden. Op
de ‘nieuwe’ boerderij (Deliane Hoeve) waren we
geopend. Fietsers konden bij ons rondkijken, een
pannenkoek eten, en deelnemen aan
verschillende activiteiten: waterdiertjes vangen,
pesto van brandnetels maken, weidevogels
kijken, insectenhotel maken, enz. Zeker een paar
honderd bezoekers kwamen langs op deze
zonnige dag. Mede dankzij de grote inzet van
enkele vrijwilligers kijken we terug op een zeer
geslaagd evenement.

Geiten
Sinds een paar weken zijn we de ‘gelukkige’
eigenaar van 3 schattige geitjes. Voor de hobby.
Velen hebben ons gewaarschuwd: ‘als je wil leren
schelden, moet je geiten nemen’, zeiden ze dan.
Maar dat valt reuze mee. Ze zijn nog maar 12
keer ontsnapt, en als de wind gunstig staat, kun
je ’s nachts rustig door het gemekker heen
slapen.
Alle gekheid op een stokje: ze zijn wel heel
gezellig. Julie is dol op ze, en zij op Julie, vooral
als ze een handje biks komt brengen.

Omschakeling naar biologisch
Nog maar 3 maanden, dan kan onze boerderij
zich eindelijk officieel ‘biologisch’ noemen. De
verplichte omschakelingstermijn zit er dan op.
We zijn al voorzichtig in gesprek met nieuwe
afnemers van de biologische kaas. Ook krijgen we
een nieuwe afnemer voor de melk. Friesland
Campina wil onze biologische melk niet hebben.
Daarom gaan we naar Eko Holland, een
boerencoöperatie die inmiddels bijna de helft van
de markt voor biologische melk bedient.

Bloeiende slootkanten
De omschakeling naar biologische
productie, en het werken als
‘natuurboerderij’ houdt onder andere in
dat er ‘extensiever’ gewerkt wordt. Dat
wil zeggen: minder koeien, en dus
minder mest per hectare. Dat is gunstig
voor allerlei kruiden. Het beste is dat te
zien in de slootkanten. Kijk hieronder
maar. Deze foto is van dit voorjaar, zo
snel is er dus al resultaat te zien!

Nieuw product: geraspte kaas
Lekker voor door de salade, bij de pasta,
of over de ovenschotel: geraspte kaas.
Sinds kort verkopen we bakjes geraspte
oude kaas. Makkelijk!
Alleen bij ons in de boerderijwinkel te
koop.

Moestuin
Ere wie ere toekomt: Aad van der
Linden, onze vrijwilliger, heeft een ruig
overhoekje omgetoverd tot een nieuw
moestuintje.
Boontjes en kool zijn gezaaid en geplant.
Aardbeiplanten en rabarber stonden er
al. Nu de slakken nog op afstand weten
te houden…

Lidia op Twitter
Boeren lopen achter, en boeren van
boven de 50 al helemaal. Met deze twee
vooroordelen rekent Lidia in één keer af:
sinds 3 weken ‘twittert’ zij. Meelezen
en/of reageren? Haar account is
@VanLidia. De website van Twitter is
www.twitter.com.

Veel belangstelling voor koekalverij
Een kalfje geboren zien worden is altijd
leuk. Op zondag 26 juni kalfde er bij ons
een koe in het land, vlak langs de weg.
Voor verschillende mensen die met het
mooie weer een stukje aan het fietsen
waren, was dit natuurlijk een prachtige
attractie. Moeder en kind maken het
goed, het kalfje is een stiertje.

Samenwerking met kinderopvang
Wat is er mooier voor een kind dan lekker
buiten spelen? Met die gedachte werken
we sinds kort voorzichtig samen met de
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude. In
de schoolvakanties komen zij met een
aantal kinderen van de buitenschoolse
opvang naar onze boerderij. Daar hebben
ze lekker de ruimte en kunnen ze hutten
bouwen, voetballen en zwemmen.

Vrijwilligersgroep groeit
Wat in het najaar van 2010 begon met de
Natuurwerkdag, groeit langzaam maar
zeker uit tot een klein netwerk van
enthousiastelingen die af en toe komen
helpen.
Zo is er met behulp van enkele mensen
een nieuwe boomgaard geplant. De
plantenwerkgroep van KNNV Zoetermeer
inventariseert de planten in de polder, en
één vrijwilliger heeft een prachtig
fotoboek gemaakt van onze boerderij.
Aanmelden kan nog steeds, zie onderaan
voor de gegevens. U krijgt dan af en toe
een mailtje met een oproep om ergens
mee te helpen. Dat kan van alles zijn:
bomen knotten, zuring steken, vogels
tellen, nestkasten maken, enz. Als het u
wat lijkt bent u van harte welkom.

Aangepast rooster boerderijwinkel:
In de maand augustus hanteren wij een aangepast rooster voor de boerderijwinkel – in
deze maand zijn we alleen op vrijdag en zaterdag geopend, van 9.00 tot 17.00 uur. De
opening op maandag en woensdag vervalt.
Vanaf maandag 5 september is de winkel weer, zoals normaal, op maandag, woensdag,
vrijdag en zaterdag open.
Meer informatie over onze boerderij treft u aan op www.kaasboerderijdevierhuizen.nl.
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief? Bel 06 43144173 of mail freek.vanleeuwen@xs4all.nl.
Kaasboerderij de Vierhuizen
Geerweg 5
2381 LT Zoeterwoude

