
Samen duurzaam voedsel produceren

Elke week verse groenten van het seizoen, lekker fruit, eitjes en (voor wie 
wil) heerlijk vlees en lekkere vleeswaren. En dat ‘gewoon’ van je éigen     
boerderij, verzorgd door je éigen boer. Herenboeren weten dat het kan, en 
hoe het voelt.

Als Herenboer pak je eigenlijk een stukje regie terug op zoiets belangrijks 
als je eigen eten; behalve lekker en gezond is dat ook leuk en leerzaam.    
Want van iets meer kennis van je dagelijkse eten, word je niet slechter toch?

Herenboeren zijn ondernemend, want gedeeld eigenaar van hun eigen 
boerderij. Als huishouden investeer je eenmalig in je lidmaatschap. Verder 
delen de Herenboeren alle kosten die nodig zijn om hun bedrijf te laten 
draaien. Hoeveel precies, daarover besluiten ze samen, maar een tientje 
per persoon per week is een aardig richtbedrag. 



www.herenboeren.nl

Geïnspireerd of geïnteresseerd?
@herenboeren @herenboeren@herenboeren

Zoveel meer dan een boerderij
Behalve een plek waar eten wordt geproduceerd, is een Herenboerderij 
ook de plaats waar mensen samenkomen, ze elkaar en hun boer spreken 
en waar nieuwe vriendschappen en mooie initiatieven ontstaan. Zo worden 
recepten uitgewisseld, vinden er inspirerende workshops en lezingen 
plaats, leuke kinderactiviteiten georganiseerd en rondleidingen gegeven.

Herenboeren eten met de seizoenen mee, uit de buurt, van grond die ze 
langjarig pachten en waarop hun boer het voedsel produceert dat ze willen 
eten. Herenboeren en hun boer werken zo duurzaam mogelijk, en dat zie 
je terug op het land. De bodemkwaliteit gaat erop vooruit, de natuur kan 
zich ontwikkelen en het landschap herstelt zich. Zo is het niet alleen voor 
mensen, maar ook voor planten en dieren een f ijne plek om te zijn.

Herenboeren zijn soeverein, want runnen met elkaar een bedrijf zonder 
zoiets als een bank of subsidie. Hun boer zorgt voor voldoende duurzaam 
geproduceerd en kwalitatief goed voedsel. Hij of zij krijgt daarvoor een 
prima salaris. Zo maken de Herenboeren werk van een eerlijk, door 
mensen gedragen en bovenal toekomstbestendig voedselsysteem.


