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Herenboerderij kan komen.’’

Mogen de herenboeren meehel-

pen, terwijl hun kinderen de geit

aaien?

Rezelman: ,,Dat is juist het leuke, dat
de herenboeren allemaal eigenaar
van het bedrijf zijn. Ze mogen mee-
werken. Er ontstaat een gemeen-
schap van mensen die door dit initia-
tief met elkaar verbonden zijn.’’

Maar als er een wormpje in een ap-

pel zit? Of een vos een kip pakt?

Meeder: ,,Ja, dat kan gebeuren, maar
dat hoort bij deze natuurinclusieve,
biologische manier van bedrijfsvoe-
ren. Dat gebeurde vroeger ook. ’’

Hebben jullie er zin in?

Rezelman: ,,Nou en of. Ik kwam als
kind al graag bij de boer. Dat gaf zo’n
plezierig gevoel. Dat komt nu weer
helemaal terug.’’
Facebook/Herenboeren Soest.

Piet van Dijk

Soest

E
en herenboer was vanouds ie-
mand die voldoende kapitaal
had om anderen voor zich op

het land te laten werken. Binnen af-
zienbare tijd heeft Soest en omstre-
ken 200 van zulke herenboeren, maar
dan wel in een nieuw jasje: mensen
die geen tijd hebben om zelf te boe-
ren, maar wél een beetje geld om een
boer in dienst te nemen.

Die gaat hun aardappelen, appels,
sla, vlees, eieren en kippenpootjes
aanleveren. Groente en fruit worden
biologisch geteeld, de dieren hebben
een scharrelend leven achter de rug
en kunnen bij leven door de heren-
boeren worden geknuffeld. 

Henk Vroom, Jeroen Meeder, Kees
Rezelman en Rien Hazeleger zijn ini-
tiatiefnemers van de coöperatie in
oprichting. Hun plan is inmiddels
genomineerd voor het Beste Onderne-

mersidee van Soest, dat op 11 oktober
bekend wordt. ,,Dat bewijst dat we
geen idealistische droom najagen,
maar een concreet, haalbaar plan pre-
senteren’’, zegt Kees Rezelman. ,,Er
zijn al meer dezelfde initiatieven in
het land en in Boxtel draait het al.
Prachtig om te zien. Het wordt een
knetterprofessioneel bedrijf.’’

Waar komt de boerderij en wie

wordt de boer?

Meeder: ,,Er komt helemaal geen
boerderij. In principe zijn gebouwen
op het terrein niet nodig, hooguit
wat schuilplekken voor het vee. De
boer is momenteel nog niet in beeld,

eerst moet de coöperatie van de
grond komen.’’

Op de Eng zeker, dat mooie stukje

agrarisch land midden in Soest?

Meeder: ,,Ik geef toe, dat zou wel heel
mooi zijn en dat gaan we proberen.
Veel mensen in Soest voelen zich
sterk verbonden met de Eng. We
kunnen de molen er dan ook bij be-
trekken. We hebben de gronden het
liefste bij elkaar. We zoeken naar een
plek waar een combinatie van func-
ties mogelijk is; waar de kippen tus-
sen de appelbomen kunnen lopen.’’

Wie zijn de herenboeren en wat

voor mensen zijn dat?

Rezelman: ,,We beginnen eerst met
een informatieavond op 28 septem-
ber (20.00 uur) in de Montessori-
school. De eerste reacties van de

Soester bevolking zijn positief. We
zoeken mensen die het belangrijk
vinden dat ze weten wat ze eten en
de regie willen houden over hun
voedselproductie. Ze zijn begaan met
het welzijn van dieren. Vinden duur-
zaamheid belangrijk. Willen geen
appels uit Israël of varkensvlees uit

Italië. Vinden het leuk hun kinderen
in contact te brengen met natuur-
vriendelijke landbouw. Willen graag
contact met mensen uit hun buurt
met dezelfde ideeën.’’

Wat gebeurt met het geld van de

herenboeren?

Meeder: ,,Mensen betalen eenmalig
2000 euro. Dat investeren ze in een
boerenbedrijf van zo’n 20 hectare
groot. Daarmee worden ze lid van de
coöperatie en worden ze mede-eige-
naar van het bedrijf. De 400.000 euro
die er dus komt, is het startbedrag.
Voor het zetten van palen, hekken en
rasters, grondwerk, eerste zaai- en
pootgoed en verbetering van de wa-
terhuishouding is drie ton nodig. De
rest wordt gebruikt om aanloopver-
liezen te ondervangen. Voor de pro-
ducten betalen ze gewoon de prijs,
die niet hoger ligt dan die van de su-
permarkt. De ervaring leert dat 60
procent van je boodschappen van de

De Herenboeren van Soest en
omstreken. Onder die naam wordt een
coöperatie opgericht van mensen die
samen een boer voor zich laten werken.

De kippen lopen tussen

de appelbomen en ja,

daar kan weleens een

vos van profiteren

–Kees Rezelman

� De bekende zoete

Soester knollen die op

de Eng groeien, pas-

sen mooi bij het ideaal

van De Herenboeren.

Ook molen De Wind-

hond zou een centrale

rol kunnen vervullen

bij de coöperatie.
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Eten van je
eigen boer

� Herenboeren in spe

Kees Rezelman (links)

en Jeroen Meeder: ,,Het

wordt een knetterpro-

fessioneel bedrijf.’’ 
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