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Samen duurzaam voedsel produceren

Veel mensen dromen er wel eens van, in je eigen eten voorzien; lekker, 
gezond én dichtbij. Maar niet iedereen beschikt over een eigen boerderij, 
grote moestuin, voldoende tijd of groene vingers. Voor hen is er een 
oplossing: een Herenboerderij. 

Een Herenboerderij is een kleinschalige coöperatieve boerderij, in 
eigendom van ongeveer 200 huishoudens (Herenboeren). Samen 
bepalen ze wat ze willen eten. De boer - in dienst van de coöperatie - 
verbouwt voor hen tientallen soorten groenten en fruit en verzorgt de 
dieren die vlees en eieren leveren.

Iedere Herenboer betaalt eenmalig 2.000 euro voor de oprichting van de 
boerderij. Verder delen zij de jaarlijkse kosten. Je kunt daarbij denken 
aan het salaris van de boer, pacht, elektriciteit, water, zaai- en plantgoed 
en eten voor de dieren. De kosten verschillen per boerderij. Maar voor 
ongeveer 10 euro per persoon per week, eet je van je eigen boerderij.



Zelf een Herenboerderij starten
Niet de boer, niet de boerderij, niet de grond maar een groep 
Herenboeren in spe staat aan het begin van iedere Herenboerderij. 
Op het moment dat zo’n 150 huishoudens ‘ja’ zeggen tegen een lokaal 
initiatief, kan de boerderij starten.

Wat daaraan voorafgaat, is een intensieve tijd die in het teken staat van 
(sociale) media-aandacht, informatiebijeenkomsten en gelijkgezinden 
verenigen. Een groep enthousiaste kartrekkers zoekt zo naar mensen 
die net als zij grip willen op hun eten. Nadat een eerste groep van zo’n 
50-100 mensen is aangehaakt, start de zoektocht naar een geschikte 
locatie en een boer. Ook wordt een coöperatie opgericht en een bestuur 
aangesteld. 

Herenboeren Nederland
Lokale kartrekkers staan in deze reis niet alleen maar 
worden intensief begeleid door Herenboeren Nederland. 
Deze organisatie realiseert niet alleen de boerderij, 
maar stelt ook haar kennis beschikbaar en deelt haar 
ervaringen. Verder ondersteunt Herenboeren Nederland 
de initiatiefnemers met communicatie en het optimaal 
inregelen van de boerderij.

www.Herenboeren.nl@Herenboeren

@Herenboeren

Geïnspireerd of geïnteresseerd?

073-3035335


