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1 oktober ligt alweer een dag achter ons. Hoewel we zelf niet naar het Malieveld 
zijn geweest (zulke actievoerders zijn we niet), hebben we de hele dag door met 
regelmaat social media bekeken. Het leverde wel kippenvelmomenten op, de 
saamhorigheid tussen boeren. Want of je nu gangbaar, biologisch, intensief of 
extensief boert, de steeds veranderende regelgeving, beschuldigende vingers en 
negatieve berichtgeving raakt ons allemaal. 

Stikstof 

Naar aanleiding van de demonstratie vorige week, kregen ook wij veel reacties. Waarom zijn boeren eigenlijk boos? Is het 
wel terecht dat ze boos zijn? Op Facebook schreef ik er een klein stukje over: 

Dat onze koeien stikstof produceren, weten we. Ieder dier, ieder mens produceert stikstof. Stikstof heeft een negatief effect 
op natuur, maar is tegelijkertijd een belangrijke bouwsteen. Neem nu bijvoorbeeld het klaver dat in onze weilanden groeit. 
Groot geworden doordat het stikstof uit de lucht kan halen, en het resulteert in fantastisch ruwvoer voor de koeien met een 
hoog eiwitgehalte. Klaver is tevens een gewas dat diep wortelt en daardoor veel beter bestand is tegen droogtes. 
Inderdaad, de koe produceert stikstof, die weer wordt vastgelegd door gras, klavers en andere kruiden en planten in ons 
land. De Miscanthus (olifantsgras) neemt zelfs nog meer stikstof op. Kringlopen noemen we dat op de boerderij; stikstof 
produceren en vervolgens weer gebruiken om gewassen van te laten groeien. 
Ook CO2 wordt op vergelijkbare wijze door de groene weilanden om ons heen weer vastgelegd. 
Vliegtuigen, auto’s en allerlei industrieën, die hebben deze mooie vorm van kringlopen niet. Zij produceren allerlei (en 
grote hoeveelheden) schadelijke stoffen, die nergens opgeslagen of hergebruikt kunnen worden. Geen kringloop, maar 
een kaarsrechte lijn, die leidt tot het verdwijnen van natuur en biodiversiteit. 
De boosheid van boeren zit hem er vooral in, dat júist die grote vervuilers zoals Schiphol mogen blijven groeien en zonder 
vergunning duizenden vliegtuigen laten vliegen, terwijl de boer weer te horen krijgt dat zijn veestapel moet verkleinen. Heel 
dubbel allemaal, en daardoor enorm frustrerend. 

Is het terecht dat boeren boos zijn? Ja, ik kan het goed begrijpen. Het is zo dubbel hoe politiek Den Haag redeneert, maar 
ook hoe burgers zich druk maken over klimaatproblemen en daarmee al snel naar de agrarische sector wijzen. Wél overal 
met de auto naartoe sjezen en het vliegtuig pakken om op vakantie te gaan, maar moeilijk geld uitgeven aan voedsel. 
Als het gaat om problemen rondom het klimaat, dan hebben we allemaal een verantwoording te nemen. Dat de politiek 
door middel van demonstraties door boeren en klimaatmensen af en toe flink wakker geschud moet worden, lijkt me een 
goed plan. Maar laten we vooral ook zelf actief worden. Niet gelijk een halve veestapel ruimen, maar onze vakanties eens 
een stuk dichterbij zoeken. Nederland heeft zoveel moois te bieden, daar hoef je echt niet voor naar de andere kant van de 
wereld te vliegen. In ons land zijn genoeg eenzame mensen die aandacht nodig hebben, vrijwilligerswerk hoef je niet aan 
de andere kant van de wereld uit te voeren. 
Haal stenen uit je tuin en zaai eens wat groenten, of poot een paar aardappels. Tuinieren is een heerlijke bezigheid, zorgt 
dat je het lekker warm krijgt en levert je (als je het goed doet) veel voldoening op. 

Nog één ding moet me van het hart: wat bijzonder dat juist gisteren ook zoveel burgers de boeren steunden! Op de weg is 
geen narigheid voorgevallen, mensen zwaaiden naar de trekkers, kwamen naar het Malieveld en gaven de boeren ruimte 
om te protesteren. Dank jullie wel! Dat geeft de boer in elk geval het gevoel er niet helemaal alleen voor te staan! 

Zo, tijd om eten te koken. Sperziebonen en aardappels uit de groentetuin, vlees van eigen koe en als toetjes zelfgemaakte 
yoghurt met een schep zelfgemaakte appelmoes of stoofpeertjes. Lokaler, duurzamer en gezonder kunnen we het niet 

maken😋 
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Dutch Agri Food Week 

& 

Week van de Duurzaamheid 

Zaterdag 5 oktober startte landelijk de Dutch Agri 

Food Week, en in onze gemeente De Bilt startte de 

week van de duurzaamheid. Verbinding zoeken met 

de maatschappij, mensen ontmoeten en in gesprek 

gaan over het boerenleven, de wijze van voedsel 

produceren. Waar kan dat beter dan in de stal, 

tussen de koeien? 

Zaterdag 5 oktober lunchten een groep mensen op 

deze wijze. En wat wás het een geslaagde middag! 

Het lunchbuffet was eenvoudig samengesteld met 

producten van eigen erf of lokaal verkregen.  

Duurzaam dus. 

Zaterdag 12 oktober organiseren we nogmaals een 

boerenlunch tussen de koeien! 

De lunch begint rond 12.30 en duurt tot ongeveer 

14.00 

Kosten voor deze lunch bedragen   € 10,00 per 

persoon 

(Adoptie- en crowdfundvrienden gratis!) 

Aanmelden kan via debonteparels@hotmail.com 

 

 

mailto:debonteparels@hotmail.com
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, wat valt er allemaal te beleven? Het herfstseizoen, dat onstuimig startte dit jaar, is 

bij uitstek het seizoen van oogsten. 

Het voorjaar daarentegen, is het seizoen waarin de natuur ontwaakt na de stille 

winter, het seizoen waarin (spreekwoordelijk) geploegd en gezaaid wordt. 

Maar hoe ziet dat eruit in beeld?  

Petra Cremers volgt ons een jaar lang. Met regelmaat is zij, gewapend met 

fotocamera, op ons erf te vinden. Van hele alledaagse dingen, zoals het koffiezetten 

op de vroege ochtend, tot speciale gelegenheden, zoals het filmen door RTV Utrecht, 

maakt zij prachtige foto’s. 

Erg leuk om aan mee te werken, en wat hebben we al mooie dingen voorbij zien 

komen… Wie weet kan ik in de volgende nieuwsbrief een voorbeeldje laten zien. 

Hieronder nog maar een eigen creatie vanuit de groentetuin       
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De groentetuin bracht dit jaar al weer heel 

wat lekkers voort! Kilo’s bonen zijn geoogst, 

gegeten of ingevroren, evenals wortels, 

bietjes, courgettes, andijvie en ander 

lekkers. Terwijl de frambozen nog dagelijks 

geplukt kunnen worden, en ook de 

aardbeienplanten hard hun best doen om 

mooie rode aardbeitjes te geven, steken ook 

de paddenstoelen hun kop op in de 

groentetuin. 

Een paar weken geleden volgde ik een 

workshop ‘wecken’. De rode kool die nog 

geoogst moet worden, wil ik op deze manier 

gaan verwerken. Heerlijk, met een schep 

eigengemaakte appelmoes en gehakt van 

eigen koe. 
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BIOLOGISCH RUNDVLEES 

In ons ‘winkeltje’ staat deze mooie 

vriezer, gevuld met rundvlees dat 

afkomstig is van onze eigen koeien. 

Onlangs werd onze koe Brownie 

geslacht. Ze werd bijna 9 jaar oud, maar 

door problemen met, vermoedelijk, 

haar hart, vonden we het niet 

verantwoord haar nog langer aan het 

werk te laten zijn. 

De laatste weken mocht ze in een 

lekker strohok verblijven, en was ze 

pleegmoeder van twee stierkalveren. 

Bij het slachten bleek dat haar vlees 

kwalitatief onvoldoende was om de 

diverse soorten vlees te snijden. 

Maar het vlees was wél goed geschikt 

voor gehakt, hamburgers en worstjes. 

Die voorraden zijn dan ook weer flink 

aangevuld. 

Binnenkort willen we nog een koe laten 

slachten , zodat ook de sucadelappen, 

riblappen en rollades weer op voorraad 

zijn! 
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Onlangs werden er opnamen gemaakt voor het tv programma ‘Keuken 

van Utrecht’.  

Onderwerp: Adopteer een Koe! 

De tweeling Else en Margaret werd officieel geadopteerd. Jonathan 

vond het geweldig om de kalfjes te knuffelen. 

Leuk weetje: Else en Margaret, een tweeling, waren piepklein bij de 

geboorte. Onze keus om dit soort kalfjes zelf af te mesten voor vlees, 

gaf hen al een waardevolle bestemming. Met hun tv debuut zijn ze op 

ons erf inmiddels serieuze beroemdheden 😉 

Pleegkoe Chrissy zorgt maar wat graag voor de twee dametjes! 

https://keukenvan.nl/afleveringen/september/aflevering-25 

 

https://keukenvan.nl/afleveringen/september/aflevering-25
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Biodiversiteit op ons erf… Dit kleine hagedisje (oeps, of is 

het een salamandertje?), van slechts 3 cm kroop rond in de 

stal. 

Eerder kroop er al een ringslang over het erf, en ook in het 

weiland begint de ringslang zich vaker te vertonen.  

Ok, eerlijk is eerlijk, het zijn niet direct mijn favoriete 

dieren, maar toch. Het is best leuk om mee te maken hoe 

ons erf, ons land, stap voor stap een plek biedt aan allerlei 

planten en dieren! 

De zwaluwen, kieviten en andere weidevogels zijn inmiddels 

vertrokken voor een lange reis, maar gelukkig houden de 

mussen, mezen en winterkoninkjes de gezelligheid erin.  
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Nog een paar (huishoudelijke) mededelingen vanaf de boerderij: 

 

- Bezoek je ons bedrijf, dan is het goed te weten dat honden niet zijn toegestaan, ook niet aangelijnd. 

Honden kunnen een parasiet bij zich dragen waar onze koeien ziek van worden. Dat willen we uiteraard 

zoveel mogelijk voorkomen! 

- Om melk en vlees te kopen hoef je niet te wachten tot een Boerenzaterdag. Die verkoop gaat altijd door. 

Omdat we geen officiële winkel hebben, hanteren we ook geen vaste openingstijden. Even een mailtje of 

telefoontje van tevoren voorkomt dat je voor een dicht hek komt te staan! 

- Tijdens de Boerenzaterdagen, die we op de eerste zaterdag van de maand willen gaan organiseren, is het 

ook mogelijk om rauwe melk vanuit de tank te kopen. De melk kost € 1,00 per liter. Een glazen fles (die je 

kunt hergebruiken) kost eveneens € 1,00. 

- Ook yoghurt is te koop, op bestelling en tijdens de Boerenzaterdag. Een fles yoghurt kost € 2,50, waarvan € 

1,00 statiegeld. 

- De prijslijst voor het vlees vind je op onze website. Enne.. weet je al dat je ook bij ons kunt pinnen?! 

 

 

 

 

 

Wil je meer foto’s van ons bedrijf zien, of op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op de boerderij, like onze 

facebookpagina!  

 

Boerderij ‘De Bonte Parels’ 
Familie Hennipman 

Korssesteeg 3 
3615 AS Westbroek 

0346 – 282 098 
06 – 50 473 185 

 
http://www.debonteparels.nl 

www.facebook.com/debonteparels 
debonteparels@hotmail.com 

 
*Op zondag hebben we een dag rust. Dan ontvangen we geen gasten en verkopen we geen vlees. De overige dagen 
zijn we, op afspraak, bijna altijd te bezoeken. Bel wel even van tevoren! 

http://www.facebook.com/debonteparels
mailto:debonteparels@hotmail.com

