
Veel wapenfeiten bij Herenboeren Willemshoeve 
 
Het afgelopen halfjaar hadden we te maken met het ene wapenfeit na het andere. Dat het een 
turbulente tijd was, zal geen verbazing wekken. Hier een (niet complete) impressie van wat er zoal 
gebeurde. 
 

Eerste echte ALV 
Op 7 april was er voor het eerst een échte algemene ledenvergadering, dus 
niet een op afstand, thuis, met de laptop op schoot. Die vergadering vond 
plaats in De Speeldoos in Baarn. Het was fijn om iedereen van dichtbij te 
ontmoeten. De leden kregen uitleg over de actuele stand van zaken en alle 
plannen voor het komende halfjaar. Voor iedereen was het gevoel 
merkbaar: we zijn nu echt begonnen met onze Herenboerderij. 
 
 
 
 

 
Boer en boerin in dienst 
Vanaf februari 2002 begon eigenlijk het echte werk. Boer Jesse 
Opdam trad in dienst, kort daarna gevolgd door boerin Márchien 
Plug-Nijenhuis.  
Dit dynamische duo ging voortvarend aan de slag. Ze brachten 
daarvoor hun opleiding en ervaring mee. Dat resulteerde vrij vlot 
in een eerste zaai: op de Baarnse grond kwam een erwten-
gierstmengsel, bedoeld voor veevoer. Samen met tientallen leden 
werden op dit gedeelte op een zonnige zaterdag aardappels 
gepoot. Leuk om te doen en goed voor het gemeenschapsgevoel.  
 
 

Activiteitenteam op stoom 
De behoefte aan een Activiteitenteam groeide. Dit team gaf 
meteen een prachtig visitekaartje af met de organisatie van de 
Tour du Boer: in opeenvolgende groepen konden de leden over 
de eigen boerderij lopen om geïnformeerd te worden over de 
uilen die op de Willemshoeve wonen, de plannen voor de 
verbouwing van de hoeve tot zorgboerderij en de ideeën van de 
boerin en de boer voor het gebruik van de Soester en Baarnse 
grond. Drukbezocht en zeer gewaardeerd. 

 
 
Komst van de koeien 
Op 28 april reed een veewagen voor waaruit 9 koeien stapten. Nou 
ja, die term dekt niet helemaal de lading. Eenmaal buiten op hun 
‘eigen’ weiland, zette de groep het op een lopen. Na een paar 
rondes kwam er rust in de kudde. Het betreft hier blaarkoppen, een 
tamelijk zeldzaam ras dat vroeger in deze regio veel gehouden 
werd. Met deze aanschaf wil Herenboeren Willemshoeve 
meehelpen dit ras in stand te houden.  
 
 



Klusploeg aan de slag 
Waar zouden we zijn zonder de helden van de  klusploeg?! Deze doeners 
verrichten onmisbare werkzaamheden die het leven en werken op onze 
Herenboerderij veel aangenamer maken. In de stromende regen leverde 
de klusploeg een prachtprestatie door hekken zetten om het weiland 
waarop de koeien mochten komen grazen. Ze zorgden voor bewatering 
van de Baarnse grond door daar een bron te slaan. Verder waren ze 
meesters in het slopen van gedeelten van de bijgebouwen, het graven 
van geulen voor afwatering en het opknappen van schuren die daarvoor 
in aanmerking kwamen. 
 
 

 
Teeltteam gaat los 
En zo was er plotseling ook een teeltteam. De leden van dit team 
hielpen boerin en boer met poten en zaaien. Getuige de levendige 
berichtgeving in de WhatsAppgroep is dit een zeer actieve club. Er is 
zelfs sprake van een ‘schoffelborrel’. Wie wil er niet in zo’n team zitten? 
Op de foto staan twee leden van het teeltteam te overleggen over de 
manier waarop ze dit zaaigoed gaan verwerken. 
 

Oogstploeg eerder van start 
Onder invloed van het mooie weer en de beregeningsinstallatie 
kon de oogstploeg eerder uit de startblokken komen. Werd de 
eerste oogst aanvankelijk pas half juli verwacht, nu bleek op 2 juli 
al sprake van het ophalen van de eerste producten. En zo kwamen 
leden op die stralende zaterdag naar het uitgiftepunt aan de 
Baarnse kant. De oogstploeg had goed werk geleverd: er lagen 
aardappelen, rucola, courgettes en radijsjes te wachten. Er waren 
marktkramen aangeschaft die het uitreiken van de producten 

vergemakkelijkten. Zoals gevraagd, kwamen veruit de meeste leden op de fiets. Dat zorgde ervoor 
dat er geen files ontstonden op de Amsterdamse straatweg.  
 
En verder? 
Het vers aangetreden bestuur onderging al enkele wijzigingen. 
De slagkracht blijft echter onverminderd hoog. Zo is er 
voortdurend aandacht voor de verandering van het 
bestemmingsplan. De aanvraag daartoe is al maanden 
geleden ingeleverd en zit nog steeds in de pijplijn. In de 
tussentijd waren er gemeenteraadsverkiezingen en trad een 
nieuw college van burgemeester en wethouders aan. Het 
bestuur blijft dit proces op de voet volgen. Deze zomer (en 
herfst) kunnen de leden al genieten van de beginnende 
stroom van producten. De droom komt uit…  


