Een vrolijk kerstfeest en een groenterijk 2019 wensen wij iedereen.

2018
Het jaar begon eigenlijk heel gewoon, niet erg koud, geen spoor te bekennen van winter, waar toch
familie Kamphuis nog steeds heel graag schaatst…
In februari begonnen ook zoals gewoonlijk de voorjaarvoorbereidingen: plant- en zaadgoed bestellen,
mest uit laten rijden, inwerken, dit jaar voor het eerst geploegd met eigen ploeg. Nieuw was, dat we bij de
mest ook weer kalk gestrooid hebben en bentoniet, een kleimineraal, wat een mooie tegenhanger voor ons
klapzand is, en met de tijd de bodem veerkrachtiger kan maken. En nog steeds niet echt veel winter. Maar
in week 10 begin maart kwamen (ook zoals gewoonlijk) de eerste planten, maar die gingen de grond niet
in, want er was nu stijve vorst. Ik herinner me nog een zaterdagmiddag, waar boer en boerin nog net een
partij prei uit de al best diep bevroren grond trokken, voor dat het echt ging vriezen.
In week 12 kwamen de volgende planten, en wat nog nooit was, gebeurde nu, we gingen bijna 80 kisten
planten in één keer in de grond zetten. Even konden we al die mooie rijen planten bewonderen, voordat ze
nog een tijd onder beschermend vlies verdwenen. Maar al snel werd het warm, alsof het voorjaar gewoon
overgeslagen werd, en hiermee begon ook de enorme droogte. April begon met het paasweekend, waar
we weer een mooie preparatendag hadden, en dat was ook het begin van de stage van onze derde voltijdWarmonderhofster Lea, die het hele warme seizoen met veel enthousiasme alles aanpakte, wat er maar te
doen was op de boerderij. De meimaand was gewoon een zomermaand, de beregening was al bijna een
vast onderdeel van de dagelijkse routine, maar goed, we hadden al vaker droge voorjaren gehad, waren
vooral bezorgd, dat straks al het water wekenlang uit de hemel zou komen vallen…
Begin juni kwam ook nog één keer zo’n hoosbui, 30mm regen in een paar minuten, het erf stond blank.
Iedereen even blij, want dan kon de beregening een keer uitblijven. Maar aangezien de grond nog lang
niet te nat was, hebben we dit jaar de gelegenheid gepakt, om eindelijk ons plan van een vijver te
realiseren. Op de natste plek in het Zandzoomland heeft de loonwerker met de graafmachine een mooie
plas gegraven, een plek, waar we nooit zo graag heengingen, werd nu één van de plekken, waar we van
genieten. Het was de hele tijd te droog, om wat aan beplanting te doen, maar de natuur regelt ook van
alles vanzelf bij zo’n vijver. Juni was ook de maand van de bijenzwermen, twee keer kon imker Jan
Willem een zwerm vangen, die uit de kasten op ons erf kwam. Wij zijn blij dat hij de dieren bij ons heeft
staan, en zo is er dit jaar nog een derde bijenvolk bijgekomen. In juli bleef het droog. De meeste groentes
groeiden goed bij de warmte samen met beregening, maar de ondergezaaide grasklaver in de haver heeft
het niet overleefd, en ook voor de aardappels hadden we niet genoeg capaciteit, samen met een fikse
plaag van coloradokevers zorgde de droogte voor een lage opbrengst dit jaar. Maar de haveroogst in
augustus was goed, het stro mooi droog. Bij de koeien werd het ook spannend. We hebben een paar keer

een hele nacht het weiland beregend, zodat het gras nog wat bij kon groeien. En een ander probleem: door
de droge ondergrond werkte het schrikdraad bijna niet meer. Het jongste kalf had op een gegeven
moment door, dat het zo onder de draad door kon wandelen, zonder al te erge schokken te krijgen, want
bij de groentebedden was het groen gewoon veel malser. Wat nu? We hebben de drie jongste dieren een
week lang naar binnen gehaald, en ze met wat resten wintervoer gevoerd. Gelukkig kwam toen in
september wel zoveel regen, dat ze daarna weer respect hadden voor de draad en netjes op de wei bleven.
Eind september sloten we het zomerseizoen af met het afscheid van stagiaire Lea, en met de tweede
preparatendag, en toen was het ook al weer bijna tijd voor ons oogstfeest. Hiervoor was het zomerweer
natuurlijk geweldig, en al met al was het een supergeslaagde dag, er is veel geoogst, verkocht, appels
geperst, lekker gegeten.
Oktober en november was zoals gewoonlijk oogsttijd van de bewaargewassen, dit jaar nieuw: de Yacon.
En zo bijna ongemerkt begon december, en in begin van deze maand was weer een primeur, want we
konden in december nog 5 eigen producten voor ons groentepakket klaarmaken.
En ook in 2018 waren we weer heel blij met de goede samenwerking van bedrijven in de buurt. Eerst
natuurlijk de twee waar we al jaren mee samenwerken: OKeE van Alberta, hier vooral bekend van de
gezellige aanschuiftafels, en de Blauwe Bessengaard, waar dit jaar de oogst al weer flink groter was.
Verder hebben we een aantal nieuwe producten van bedrijven uit de buurt: brood van bakhuus Braams uit
Nieuw- Amsterdam, boerenkaas van familie Brinks uit Holsloot en van het bedrijf Habous shopping
hebben we een aantal ambachtelijk geproduceerde producten uit Marokko van mooie kwaliteit. De
Drentse Aa zuivel uit Rolde heeft bij ons ook steeds meer afzet gekregen, evenals de “bonte eieren zonder
stempel” van Hoeve Rosmerta, en we zijn in goed contact met de nieuwe eigenaren van Geitenboerderij
Hansketien en de Naoberhoeve. Voor rauwe melk sturen we u graag door naar melkveebedrijf Weitkamp
in ’t Haantje.
Een krachtig biologisch netwerk in het Oosten van Drenthe, dat is een mooie opbrengst van dit jaar 2018.

