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Hier is eindelijk onze eerste digitale
nieuwsbrief. Verschillende mensen die
zich in december al aangemeld hadden
begonnen te twijfelen of ze er niet één
gemist hadden. Maar nee, het heeft
gewoon wat lang geduurd.
Wij waren druk, …. met verhuizen. Na 12 jaar
is een lang gekoesterde wens uitgekomen:
Biologische Boerderij Veld en Beek heeft een
eigen erf met 12 ha. landbouwgrond, aan de
Fonteinallee 33 op de Noordberg in
Doorwerth (Tegen Heelsum aan) . Per 1
november 2010 kregen we de beschikking
over gebouwen en grond.

Op de open dag op 19 juni is
iedereen van 11.00 tot 16.00 uur van
harte uitgenodigd om een kijkje te
komen nemen, op onze droomplek
in wording . We zijn bereikbaar via
de Koninginnelaan in Heelsum (volg
de bordjes), via de Fonteinallee in
Doorwerth (volg de bordjes) en via de
Jufferswaard in Renkum (alleen voor
fietsers en wandelaars).

We zijn druk bezig om er wat moois van te
maken, maar natuurlijk is dat een
meerjarenplan.

Even bijpraten
In deze brief vast informatie over wat Jan en
Marijke daar uitspoken op de Fonteinallee.
Genieten zij in de zon van het romantische
boerenleven …?
Jawel, maar vooral zijn wij hard aan het werk
….. De verhuizing is enigszins chaotisch maar
goed verlopen. We zijn 6 maart voor het eerst
op de boerderij gaan slapen, 10 maart
konden we er koken. Het huis is erg naar
onze zin geworden, maar veel details moeten
nog worden afgemaakt en veel dozen worden
uitgepakt. Ondertussen hebben we daar
nauwelijks tijd voor.
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Gebouwen
We beschikken nu over diverse stallen.
De oude grupstal die aan het huis vast
staat. Hier stonden vroeger de koeien
in de winter vastgebonden op stal.
Het is een grote ruimte, maar niet
bruikbaar voor onze veehouderij. We
hebben er andere plannen mee, we
gaan hem niet als stal gebruiken. De
voorbereidingen voor een
ontvangstruimte zijn al in volle gang.
Deze komt vóór in de grupstal. Er zijn
tekeningen gemaakt, we zijn
begonnen met schoonmaken, verven
en ideeën voor de inrichting
verzinnen. Inmiddels is de vloer
geëgaliseerd. Achterin komt t.z.t. de
zuivelverwerkingsruimte. We willen
namelijk in de loop van dit jaar de
zuivelverwerking weer zelf ter hand
nemen. Jan is weer op zoek naar
zuivelapparatuur. Dat is niet
makkelijk. Weinig aanwezig en voor
een hoge prijs.
Een kapschuur met diverse kleinere
hokken om dieren in te houden.
Onder andere een paar paardenboxen
en een varkensstal. We hebben
stukken stal gesloopt zodat er voor
ons werkbare stallen ontstaan, om
een koe met pleegkalfjes aan elkaar te
laten wennen of als stal voor een koe
die moet kalven.
Een ligboxenstal met 35 plaatsen. In
principe lopen onze dieren het jaar
rond buiten, en dat houden we ook zo.
Toch is het handig om een gedeelte
van de dieren op stal te kunnen
houden. Voordeel hiervan voor het
hele bedrijf is dat we dan mest
verzamelen voor de grond rondom de
boerderij. In de toekomst zal die mest
gebruikt worden voor
akkerbouwgewassen, die in rotatie
met grasklaver zullen worden geteeld.
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Machines
We zijn druk met machines uitzoeken. Inmiddels is een shovel aangeschaft, onder andere
voor composteren (in de toekomst). Deze bevalt erg goed, bij het opruimen van takken,
boomstammen, puin, materialen naar zolder tillen. Ook is er een tractor bijgekomen. Nu
zoeken we nog een aantal machines, zoals een maaier en zaaimachine.

Erf
Eerst is er flink gesnoeid. Met de shovel zijn
alle takkenhopen verplaatst naar achter op
het erf. In februari is nogmaals (net als in
november) een groep mensen bezig geweest
om bomen te planten. Later werden nog
hulststruiken geleverd.
De grond rond het huis was door de
verbouwing omgegraven en vervuild met
puin. Dat hebben we opgeruimd en
gladgestreken. We hebben gras ingezaaid en
besproeien daar dagelijks. Het is inmiddels
aardig groen. En niet alleen het gras: overal
groeit het onkruid goed. Een hele kunst om
een groot erf zo in te richten dat het er
aantrekkelijk uit ziet. We doen ons best,
maar dat is zeker ook een meerjarenplan.
Ook zouden we graag een paar varkens en
kippen op het erf hebben. Een varkenshok
voor buiten is aangeschaft. Het
varkensweitje moet nog worden omheind
evenals de paardenwei. En inmiddels hebben
we besloten dat het niet haalbaar is dat er 19
juni al varkens en kippen zijn. Die komen
wel, maar later.

De oude palen zijn al uit de grond gehaald.
Nieuwe palen en planken zijn besteld.
Daarmee kunnen we in juni aan de slag. We
zijn op zoek naar een tweede paard, onze
pony kan niet alleen zijn.
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Vee

Robuuste koeien

Tot vorig jaar kwam de aanvoer van jongvee
van het melkveehouderijbedrijf van de
Warmonderhof (opleiding voor biologisch
dynamische landbouw), waar Jan
melkveehouder was naast zijn
werkzaamheden voor Veld en Beek. Nu moet
Veld en Beek op een andere manier voor
nieuwe kalveren zorgen. Daarvoor zijn we
bezig koeien aan te kopen. Nog steeds is de
Blaarkop zeldzaam, reden temeer om door te
gaan met het houden van deze dieren! Maar
soms is het dan ook zoeken naar een speld in
de hooiberg, en de prijzen zijn er ook naar.
Dus een hele klus. Het is gelukt om 5
Blaarkopkalveren en 3 Lakenvelder kalveren
te kopen. Deze lopen in de uiterwaarden bij
kasteel Doorwerth. Ook hebben we een
Blaarkopkoe met kalf gekocht. Deze koe is
getraind als zoogkoe voor nog een paar
kalfjes, deze keer van het ras Brandrood. Ook
zij lopen in de uiterwaarden. Hoewel we dus
niet alleen Blaarkoppen (kunnen) aankopen
blijven we kiezen voor dieren van robuuste
runderrassen.

Wij willen robuuste koeien houden.
Hieronder verstaan wij koeien die tegen een
stootje kunnen:
die de winter buiten goed door
kunnen komen. Mijn ervaring is dat
hoe meer Holstein-bloed er in een
dier zit, hoe moeilijker het dier het ’s
winters heeft en hoe groter de kans
op verzwakking en ziekte (Holstein is
de meest voorkomende zwartbonte
koe).
die bestand zijn tegen voorkomende
veeziekten als blauwtong, en daar
zonder medicijngebruik weer
bovenop komen.
die niet zo doorgefokt zijn op
melkproductie dat ze zichzelf
‘weggeven’ en overmatig vatbaar
worden voor infecties. Wij streven
ernaar geen antibiotica te hoeven
gebruiken; de dieren die in de
natuurgebieden in de gemeente
Renkum rondlopen hebben nog nooit
antibiotica gehad.
de zeldzame koeienrassen waarvoor
wij kiezen zijn geschikt voor vlees- en
melkproduktie. Ze krijgen bij ons de
kans om langzaam te groeien, en zijn
daardoor zeer resistent tegen ziekten.
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Landbouw
In september en november zijn onze akkers
ingezaaid met een droogteresistent
kruidenrijk grasklaver-mengsel. Het is goed
opgekomen, maar vanwege de droogte groeit
het langzaam en is het nog niet beweidbaar.
Dus helaas lopen er op de opendag geen
koeien in de wei bij de boerderij. Alleen de
rogge die ook in het mengsel zat is goed
doorgegroeid, en we wonen nu tussen het
koren. Een prachtig gezicht. De rogge gaat
geoogst worden voor veevoer voor de winter.
Daarna kan het gras gaan uitstoelen en we
hopen dat er in het najaar dieren op kunnen.
We doen ook aan de Fonteinallee mee met
bloemrijke kruidenranden langs de akkers.
De Stichting Biotoopverbetering
Veluwezoom heeft ons benaderd, en we
wilden heel graag meedoen. Voor een andere
rand doen we mee met “bloeiend Bedrijf”
van o.a. Het Louis Bolk Instituut. Op de
Keijenberg zijn al een paar jaar
bloemstroken langs onze akkers.
Op de Wolfhezerheide hebben we gewerkt
aan het herstellen van hekken. Er moesten
flink wat palen vervangen worden. Uit de
laatste rondgang door een vrijwilliger is
gebleken dat daar nog meer slijtage te
verwachten is … Ook op de Reijerskamp is er
werk aan de winkel. We maken nieuwe
hekken voor de vangkraal op de
Reijerskamp. Jan heeft waterleiding
aangevraagd voor de Renkumse Heide en
Voor de Keijenberg. Tot die tijd zijn er
vrijwilligers gevraagd om dagelijks water te
pompen op de Renkumse hei.

PR
Er zijn een paar goede PR momenten
geweest. Eerst liepen alle koeien van de
Wolfhezerheide naar het station in
Oosterbeek. Goede PR, die negen nieuwe
klanten opleverde!
Toen kwam het hertje terug naar de
Renkumseheide. Telegraaf en Gelderlander
en TV/Radio Gelderland hebben hier
aandacht aan besteed. De Telegraaf heeft
zelfs een tweede artikel /interview
gepubliceerd (21 april in de krant).
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Groei en werving
Bij de beslissing of zo’n grote stap naar een
eigen boerderij haalbaar is speelde mee dat
we verwachten flink te groeien: een
verdubbeling in 5 jaar. Sinds september
2010 hebben we er een groot aantal klanten
bij gekregen. Via de website komen er
wekelijks klanten binnen, en we bezoeken
relevante markten. We zijn naar een
bespreking over het fietspad geweest, om
ervoor te lobbyen dat het vooral langs onze
boerderij moet gaan. We zijn betrokken bij
het vaststellen van de route voor het
Klompenpad, om te zorgen dat het langs
zoveel mogelijk van onze koeien gaat.

Puntjes van orde

Biologische Boerderij
Veld en Beek
Fonteinallee 33
6865 ND Doorwerth

Brengt u alstublieft de lege flessen terug naar
de koelwagen! Elke week komen er 60 á 120
flessen te weinig terug. Dat is puur verlies
voor ons.
De zuivel in flessen wordt op bestelling
klaargezet. Neemt u daarom alleen mee wat
u besteld hebt (dat kunt u checken op de lijst
aan de wand in de wagen). Anders tast een
ander mis.

TM 0621516966
T bestellijn 0317 315967
veldenbeek@gmail.com
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