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Kratten met groenten, vers van het land, staan op en naast de 
kraam op het lommerrijke landgoed Wilhelminapark in Boxtel. 
Leden van Herenboeren Wilhelminapark halen vandaag hun oogst 
van de week op. Lokaal, duurzaam en lekker. Zelf hoeven ze niet op 
het land aan de slag, daarvoor hebben ze een boer in loondienst.  
Tekst en foto’s: Annemarie Görts  
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N
iets is duurzamer dan zelf  
je eigen groente en fruit te  
telen, maar het kost veel 
tijd en je moet er maar zin 
in hebben. In Boxtel pak-
ten ze het daarom anders 

aan. Sinds het voorjaar van 2016 runnen 
ongeveer 175 huishoudens - goed voor 
400 monden - hier samen een kleinschalig 
gemengd boerenbedrijf. Het zaaien, kweken 
en oogsten gebeurt door de aangestelde 
boer; hij verzorgt ook de koeien, de scharrel-
varkens en -kippen. Een goed alternatief voor 
het huidige voedselsysteem. Hoe het werkt? 
De leden zijn samen eigenaar van het bedrijf. 
Hiervoor hebben ze elk eenmalig € 2.000  
ingelegd. Daarnaast betalen ze ‘per mond’ 
een wekelijkse bijdrage. Samen bepalen ze 
welke groenten en fruit worden verbouwd. 
Het idee van duurzaam, lokaal voedsel 
spreekt veel mensen aan. Sommige leden 
komen er wekelijks voor uit Den Bosch 
of Eindhoven. Maar de meesten wonen 
dichterbij, zoals Rieks Wierda (65 jaar, 

zelfstandig bedrijfsarts), die op 25 minuten 
fietsafstand woont en als het even kan op de 
fiets komt. Zijn grote wijnrode tas met opdruk 
‘Herenboeren’ is gevuld met venkel, broccoli, 
courgette, aardappels, komkommer en twee 
soorten sla. Zijn eieren moet hij nog ophalen 
in de keet bij de ingang, waar ook ‘eigen’, 
ingevroren vlees op afroep verkrijgbaar is. 

COMMUNITY GEDACHTE
Elke week haalt hij de oogst voor één mond 
op. „In de praktijk blijkt dat, zeker in de 
zomermaanden, één mond genoeg is voor 
twee personen. Als ik voor twee monden 
mee zou doen, dan zouden we elke week 
groenten overhouden. Hoewel we lang-
zamerhand wel steeds meer groenten zijn 
gaan eten’’, vertelt Rieks. Dat hij weet waar 
zijn voedsel vandaan komt, spreekt hem erg 
aan, net als de ‘community gedachte’. „Met 
zijn allen geven we hier vorm aan een andere 
manier van voedselproductie.’’
Het enige nadeel is dat er in de winter maar 
weinig kan worden geoogst, dan zijn het 

vooral kolen en aardappelen. „Als je krap bij 
kas zit, kan ik me voorstellen dat je daar wat 
tegenaan hikt, want je betaalt wel je wekelijk-
se bijdrage.’’ De wekelijkse bijdrage is dit jaar 
gezamenlijk vastgesteld op €11 per mond; 
vegetariërs betalen ongeveer de helft. Hier-
voor krijg je wekelijks vijf soorten groenten en 
3-5 eieren. Daarnaast heeft elke mond recht 
op vlees van eigen boerderij; de scharrel-
varkens die 50 m verderop in de modder 
wroeten, leveren ongeveer 10 kg vlees en 
4 kg vleeswaren per mond per jaar. De 
koeien in de kleinschalige, met oude eiken 
omzoomde weilanden zorgen voor 7,5 kg 
rundvlees per mond per jaar, en de scharrel-
kippen die in de boomgaard rondscharrelen 
voor 4 kg. Zelf slachten doen de herenboeren 
niet, dat gebeurt door een lokale slager. 

EXTRA VENKEL
Als de aanloop bij de kraam is afgenomen 
en de meeste groenten door vrijwilligers 
zijn uitgedeeld, komt Jetske Thielen (39, 
duurzaamheidscoach) met haar zoontje 
Maes (8) aanlopen, een grote lege tas in de 
hand. Wekelijks komt ze vanuit Vught haar 
oogst voor twee monden ophalen, genoeg 
voor haar gezin van vier. Ze is te laat voor de 
courgettes, die zijn al op, maar dat deert haar 
niet. „Als consument zou ik zeggen: ‘ik heb 
hier toch voor betaald!’, maar als mede-
eigenaar van Herenboeren Wilhelminapark 
ben ik ook mede verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen hier. In plaats van courgette 
heb ik nu een extra venkel gekregen.’’ 
Via-via hoorde ze van dit innovatieve project
waar ze alweer bijna drie jaar lid van is. Ze is 

Op landgoed Wilhelminapark 
wordt geboerd met respect voor 

de dieren en de natuur.

FACTS & FIGURES  
•  Herenboeren Wilhelminapark 

pacht 18 ha landbouwgrond 
waarop ruim 50 soorten  
groenten worden verbouwd.

•  In de 1 ha grote boomgaard 
staan 3000 fruitbomen met  
verschillende soorten appels, 
peren en pruimen.

•  De drie bijenvolken op het 
landgoed zorgen voor de  
bestuiving én honing.

•  Zo’n 200 huishoudens doen 
mee, ofwel 500 monden.

•  Naar schatting wordt voorzien 
in circa 60 procent van de voed-
selbehoefte per huishouden. 
Bron: www.wilhelminapark.herenboeren.nl
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Jetske Thielen 
met haar  

zoontje Maes.



GROENERWONEN   75

enthousiast over Herenboeren Wilhelmina-
park als alternatief voor het huidige voedsel-
systeem, ook al koopt ze bij de groenteboer 
nog aanvullende groenten zoals avocado en 
bananen. „Die groeien hier immers niet.’’ En 
kleinfruit zoals aardbeien en bessen worden 
hier niet geteeld vanwege de arbeidsinten-
sieve oogst. „Maar als meer mensen op de 
ALV (Algemene Leden Vergadering, red.) wel 
bessen willen, dan kunnen we besluiten dat 
te gaan doen’’, aldus Jetske. Samen met 
haar zoontje lopen we naar de kippen in de 
boomgaard met appels, peren en pruimen, 
onderweg passeren we bijenkasten waar 
bijen af en aan vliegen. Wat een heerlijke, 
idyllische plek is dit!

KRINGLOOP
In vroeger tijden vond op dit landgoed met 
zijn grote eikenbomen en hakhoutwallen ook 
kleinschalige landbouw plaats, maar door 
schaalvergroting in de landbouw was dat op 
een gegeven moment niet meer rendabel. 
Nu wordt hier weer geboerd met respect 
voor de dieren en de natuur. En ook voor de 
boer, die een eerlijk loon krijgt. Een betere 
plek dan deze konden de Herenboeren met 
hun natuur-inclusieve bedrijf niet vinden! Wel 
ligt het landgoed pal naast de Rijksweg A2, 
maar uit onderzoek is gebleken dat deze 
geen invloed heeft op de kwaliteit van de 
gewassen hier. 
Om zo duurzaam mogelijk te produceren 
wordt gestreefd naar een optimale kringloop 
binnen het bedrijf. Jetske: „Het ideaal is dat 
straks alleen het salaris van de boer van 
buitenaf komt en we voor de rest zelfvoorzie-
nend zijn. Dat is nu nog niet haalbaar, maar 
we zetten gedurfde en realistische stapjes 
richting dat einddoel.’’ 
Het idee dat de producten hier vast een 
stuk duurder zijn dan in de winkel wordt 
door Jetske ontkracht. „De afgelopen jaren 
is bijgehouden hoeveel we hebben geoogst 
om de prijzen van onze groenten te kun-
nen vergelijken met die in twee gangbare 
supermarkten. De eerste twee jaar zaten we 

erboven, het derde jaar zaten we ongeveer 
gelijk, omgerekend naar kiloprijzen.’’
Als herenboer is ze zich meer bewust gewor-
den welke groenten bij welk seizoen horen. 
Ook haar planning rondom de boodschap-
pen is veranderd. „Voorheen was ik eerst 
aan het nadenken, ‘waar heb ik zin in?’. Nu 
kijk ik wat er ís en op basis daarvan bedenk 
ik wat ik ga eten.’’

ZELF HERENBOER WORDEN? 
Dat kan bij Herenboeren Wilhelminapark (je kunt ook een proefabonnement 
nemen), maar ook op diverse andere locaties. Want stichting Herenboeren 
Nederland - waarvan Wilhelminapark Boxtel het eerste gerealiseerde pro-
ject is - heeft als doel om in Nederland honderd van dergelijke coöperaties 
op te zetten. Hierbij wordt samengewerkt met diverse partijen, onder meer 
Natuurmonumenten, Wageningen Universiteit en provincies. Bij Loenen (Gld) 
is onlangs een tweede Herenboerderij geopend en er lopen nog 12 andere 
initiatieven, onder meer in Rotterdam, Breda, Haarlem en Soest. 
www.herenboeren.nl

‘Het ideaal is dat straks alleen 
het salaris van de boer van 

buitenaf komt en we voor de 
rest zelfvoorzienend zijn.’


