
 

 
 

NIEUWSBRIEF WEST-FRIESE HERENBOEREN – NUMMER 1, WINTER 2020 
 

ONZE KAR IS IN BEWEGING! 
 
Sinds eind vorig jaar zijn 10 bevlogen ‘kartrekkers’ bezig om 
ook hier in West-Friesland een eigen Herenboerderij te 
realiseren. Dat werk voltrekt zich nu vooral achter de 
schermen. Zo hebben we alle taken verdeeld in 
verschillende werkgroepen. We plannen en organiseren de 
informatieavonden in de regio. We praten en verkennen 
geheel vrijblijvend de mogelijkheden met geïnteresseerde 
boeren. En we zetten samen met de notaris het oprichten 
van onze coöperatie alvast in de steigers. 
 
De meeste energie en aandacht gaat in deze opstartfase 
naar het enthousiasmeren en mobiliseren van mensen die 
met ons mee willen doen. Want niet de boer, boerderij of 
grond, maar een groep Herenboeren vormt de basis van 

iedere Herenboerderij. Pas als zo’n 150 tot 200 huishoudens volmondig ‘ja’ zeggen tegen het initiatief, kan 
de eigen Herenboerderij in de regio Hoorn-Drechterland echt starten. 
 
Met deze nieuwsbrief houden we alle betrokkenen, aspirant-leden en geïnteresseerden op de hoogte van 
onze activiteiten en vorderingen. Veel leesplezier! 
   
De kartrekkers  
 
 
 

 

  

 

 

 

   

  

 
Activiteitenagenda 2020 

 
Sinds 13 november 2019 organiseren we als kartrekkers om de maand een 
voorlichtingsbijeenkomst. Om het initiatief en concept van Herenboeren toe te lichten  
Én om te polsen wie meedoet. Vanaf februari 2020 wisselen we die  
af met sociale activiteiten, zodat de toekomstige leden elkaar beter leren kennen. 

 
22 januari Informatieavond gemeentehuis Drechterland in Hoogkarspel 
4 februari     Filmavond met ‘The Biggest little Farm’, Cinema Oostereiland, Hoorn  
25 maart        Informatieavond in Het Huis Verloren in Hoorn 
April        Sociale activiteit  
Mei        Informatieavond in de regio Hoorn-Drechterland 
Juni        Bezoek aan de Herenboerderij Wilhelminapark in Boxtel 
September Informatieavond in de regio Hoorn-Drechterland 
Oktober Bezoek aan een Herenboerderij  

 
Heb je zelf suggesties voor een sociale activiteit? Of wil je graag dat er een 
informatieavond bij jou in de buurt wordt georganiseerd? Schroom niet en stuur een 
mail naar: westfriesland@herenboeren.nl  

 



Vera Kuijpers’ kooktip 
Stamppot boerenkool met geitenkaas 
 
Als toekomstige Herenboeren eten we natuurlijk met het seizoen mee. Bij 
dit recept ga je de traditionele rookworst zeker niet missen. Een heerlijk 
vegetarisch recept met bijvoorbeeld courgette, paprika, wortel en 
zoetzuur. Dat gaan we in de toekomst in het najaar zeker maken van 
allerlei groentes die over zijn. Succes en smakelijk eten! 
   
Voor 4 personen  

 1 kg kruimige aardappelen 
 ±600 gram verse boerenkool 
 1 eetlepel Zaanse mosterd 
 Zout en peper naar smaak en een scheutje melk 
 ±300 gram gerijpte romige geitenkaas. Ik ben gek op de zachte, romige 

en toch pittige geitenkaas van Kaan op het Gouw in Hoorn. De wat 
zoetige smaak combineert prima met de boerenkool. 

 
Bereiding 
Aardappelen met boerenkool en wat zout ±20 minuten gaar koken in bodem 
water. Afgieten op paar eetlepels kookvocht na en met melk grof stampen tot 
smeuïg geheel. Mosterd erbij en op smaak maken met peper en zout. 
Geitenkaas in blokjes snijden en door de hete stamppot roeren tot ze zacht zijn. 
 
 
 
 

  

 

  

Werkgroep Coöperatie 
 
Deze werkgroep is op dit moment bezig met het 
stappenplan voor alle geïnteresseerden en de 
potentiële leden die de intentieverklaring hebben 
ondertekend. We bereiden ook het oprichten van de 
coöperatie voor, met goede statuten en 
huishoudelijk reglement. Daarnaast vragen we 
subsidies aan voor de broodnodige financiële 
impuls in deze opstartfase. 
 
Nu zijn deze onderwerpen misschien niet het meest 
sexy. Ze zijn echter wel noodzakelijk voor een 
deugdelijke juridische basis voor zowel de eigen 
leden als de externe partijen waar we verbindingen 
mee aangaan. 
 
Wat is een coöperatie eigenlijk? 
Samen sta je sterker; dat is de kern van coöperatief 
ondernemen. In een coöperatie (co-op) werken 
leden samen om zo meer te bereiken dan ieder 
voor zich. Coöperaties bestaan wereldwijd al 
eeuwenlang en hebben een collectief doel met een 
zakelijke basis. De leden, bijvoorbeeld boeren of 
consumenten, bundelen hun krachten om 
uiteindelijk gezamenlijke ‘waarde’ te creëren voor 
alle leden. 
 
Ad Stenzler 

Van de secretaris 
 
Dat er enthousiasme zou zijn voor ons initiatief 
was te voorspellen. Echter, dat dit zo groot zou 
worden, daar konden we alleen maar van 
dromen. Er hebben zich inmiddels 302 mensen 
opgegeven voor onze mailing en nieuwsbrief. En 
voor de avond van 22 januari zijn er al 98 
aanmeldingen. Een overweldigend aantal! 
 
Tijdens en na de informatieavonden willen we 
enthousiaste aanwezigen (toekomstige 
herenboeren) een intentieverklaring laten 
ondertekenen. Daarmee geef je aan dat je 
serieus bereid bent deel te nemen. Op de 
intentieverklaring zet je onder meer uit hoeveel 
afnemers (monden) je huishouden bestaat. Het is 
in dit stadium belangrijk dat we zo veel mogelijk 
intentieverklaringen binnenkrijgen. Daarmee 
kunnen we namelijk bepalen of we voldoende 
‘monden’ hebben om van start te gaan.  
 
Dus zie je dit mooie, duurzame initiatief helemaal 
zitten? Vul dan de intentieverklaring in. Die 
ontvang je tijdens de informatieavonden van een 
kartrekker van de West-Friese Herenboeren. 
 
Jan-Willem van Wamel 



  

De boekenkast van Mariëtte Zabel… 
Vader Aarde 
 
Soms lees je een boek dat hetzelfde effect heeft als het beklimmen van een bergtop en het uitzicht dat je dan 
cadeau krijgt; een gevoel van overrompeling. Het besef een broodkruimel te zijn op de rok van het universum en 
tegelijkertijd je zo verbonden voelen met de wereld om je heen. Ineens geloof je weer in iets. En er is een goede 
reden om weer naar beneden te gaan. Om iets met dat besef te doen.  
 
Vader Aarde is zo’n boek. Een beetje ontoegankelijk, maar iets was sterker dan de wat zelfingenomen schrijfstijl 
en hoeveelheid letters. Namelijk de inhoud, want die raakte mij recht in het hart. Dit verhaal moest gelezen 
worden en gedeeld.  
 
Het verhaal vertelt over onze aarde. Moeder Aarde, zij die ons alles geeft, in overvloed en zonder te verspillen. 
Maar verstaan wij onze ‘moeder’ nog? In het boek reis je mee met Olof Smit naar een wereld waar de inheemse 
bevolking nog alle kennis heeft van de geneeskracht van onze natuur en de taal die ze spreekt. Die aardse taal 
wordt door Vader Aarde gesproken. Zo leert hij van inheemse mensen vooral goed zijn oren en zintuigen open 
te zetten. Uiteindelijk blijkt hij in staat te kunnen communiceren met Vader Aarde en neemt hij de Afrikaanse 
traditionele geneeswijze als kennis mee om zo een brug te slaan naar onze Westerse reguliere geneeskunde. 
 
Luisteren wij niet naar Vader Aarde, dan zal Moeder Aarde ons steeds minder te bieden hebben en zal onze 
aardekennis langzaam verdwijnen. Ik denk dat de enige zinvolle tijdsbesteding in dit tijdperk is om de verbinding 
met de aarde weer te herstellen. Er zit echt niets anders op als het leven en dat van je dierbaren je lief is. Be the 
change you want to see in this World. En dit boek is daarvoor misschien ook voor jou een waardevolle 
ondersteuning en inspiratiebron. 

Werkgroep Boer & Land 
 
Zoals de naam al doet vermoeden, richten wij 
ons verkennend op boer én land voor ons 
initiatief. Vooral land nu, want zonder land geen 
boer, zonder land dus ook geen Herenboeren! 
Op zoek naar geschikt en beschikbaar West-
Fries land in een cirkel rond de gemeentes 
Hoorn en Drechterland. Land, klei, vruchtbaar, 
wellicht biologisch? Een mooi stukkie van zo'n 
20 hectare zou ideaal zijn. Geen eenvoudige 
opgave, maar een prachtige uitdaging in het 
geheel.  
 
Na onze eerste informatiebijeenkomst op 13 
november in dorpskamer de Dregt in 
Schellinkhout kregen we verschillende 
geïnteresseerde reacties van boeren in de 
regio. We mochten al een paar boerenbedrijven 
bezoeken en die gesprekken waren zeer 
inspirerend en leerzaam. Fantastisch om te zien 
hoe er gewerkt wordt in de cirkel van BOER-
LAND-VOER-DIER-MEST-LAND-BOER. En dat 
in combinatie met ons prachtige weidse 
landschap.  
 
Waar gaan we heen met ons mooie initiatief? 
Dat weten we nog niet... We houden jullie op de 
hoogte. Mocht het zo zijn dat je ideeën hebt 
over een locatie, dan horen we dat graag! 
 
Dirkje Abbenes 
 



 
Werkgroep Ledenwerving & Communicatie 
 
Deze werkgroep is druk bezig met het organiseren van de info-avonden om 
toekomstige coöperatieleden te informeren en werven. Daarnaast zorgen we 
uiteraard voor de nodige tamtam: dorpskrantberichten en interviews, enz. Zo 
stond er vorige jaar op 19 november een artikel over ons initiatief in het 
Noordhollands Dagblad. Dat verhaal leverde veel positieve reacties op. 
 
Via ons mailbestand nodigen we geïnteresseerden uit voor al onze activiteiten. 
Zoals voor dinsdag 4 februari; dan wordt speciaal voor ons de prachtige documentaire The Biggest Little 
Farm (VS 2018) vertoond in Cinema Oostereiland in Hoorn. Daar kun je nog kaartjes voor kopen. Onze 
derde voorlichtingsavond is woensdag 25 maart in Het Huis Verloren in Hoorn, aanvang 20.00 uur. De 
uitnodiging volgt nog. 
 
Ondersteuning Herenboeren Nederland 
Als lokale kartrekkers staan we gelukkig niet alleen; we worden ondersteund door Herenboeren Nederland. 
Op 9 januari hebben we met 3 kartrekkers uitgebreid overlegd met Bram Veldhuis en Douwe Korting van 
de overkoepelende Herenboerenorganisatie. Zeer waardevol! 
 
Marleen Richter 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
Dit is een uitgave van de 
West-Friese kartrekkers. Er 
rust geen copyright op de 
inhoud, integendeel: deel 
de nieuwsbrief met zo veel 
mogelijk toekomstige 
herenboeren! 

Even voorstellen 
Kartrekker Anja Geenen 
 
Hoewel geboren en getogen in ’t Vlaamse Antwerpen, vertrok de 53-jarige 
Anja al snel naar Nederland. Vooral vanwege haar passie voor het water 
en de weidsheid. Ze woont nu op een klassieke klipper uit 1904 op het 
Oostereiland in Hoorn, samen met haar vriend Hendrik, 5 bordercollies en 
3 wijze katers. De 5 kinderen van hun ‘samengestelde’ gezin zijn 
inmiddels de deur uit. Dat is een praktische meevaller; het schip wordt op 
dit moment grondig verbouwd en gerenoveerd… 
 
Waarom Herenboeren? 
“Ik dacht gelijk: dit gaan we doen en over 2 jaar staat het! Omdat het anders en 
beter moet. Met meer respect voor de natuur, de mens en de dieren. 
Herenboeren gaat voor mij over het samen produceren van duurzaam, eerlijk 
en lekker eten, over de pure smaak van onze voeding.” 
 
Je beste eigenschap?  
“Ik heb een onvoorwaardelijk groot hart voor alle dieren en ik ben empatisch – 
en na een lange stilte – en dat is tegelijk ook m’n grootste valkuil. Dat ik mezelf 
soms vergeet. Misschien komt dat ook door het ‘dabberen’. Dat woord 
gebruiken de andere kartrekkers voor het feit dat ik nooit stilzit…”  
 
Waar mogen ze je ’s nachts voor wakker maken? 
“Jeetje, voor een Vlaams stoofpotje met onder meer wortel en selderij en een 
witlofsalade!” 

Meer informatie, geïnspireerd, suggesties of meedoen? 
 
De kartrekkers staan je graag te woord. Per e-mail of tijdens een informatieavond of activiteit. Stuur een e-mail 
naar: westfrieseherenboeren@xs4all.nl. Meer informatie vind je ook op www.herenboeren.nl   
 

Kartrekkers Herenboeren West-Friesland 
Dirkje Abbenes  Jeroen den Boer    Ewout Fehres    Anja Geenen   Anne van de Graaf 

Vera Kuijpers    Marleen Richter     Ad Stenzler    Jan-Willem van Wamel    Mariëtte Zabel 
 


