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Het concept

Samen eigenaar

De Herenboeren zijn samen eigenaar van het bedrijf, en 

zetten ook samen met hun boer de koers uit. De leden 

bepalen onder andere wat ze willen eten en hoe het voedsel 

wordt geproduceerd. Een bestuur vertegenwoordigt de 

leden.

§ 150-200 huishoudens/leden

§ Geschikte (pachtbare) landbouwgrond à 17 hectare

§ Een boer; de specialist die van alle markten thuis is en in

dienst komt van Herenboeren Nederland.



Het concept

Eenmalige inleg

Het zijn de leden die per huishouden inleggen voor de 

oprichting en realisatie van hun boerderij. Als je besluit te 

stoppen, kun je dit geld onder bepaalde voorwaarden 

terugkrijgen.

§ Eenmalige inleg van € 2.000, éénpersoonshuishouden

1.000 euro

§ Totale investering circa € 400.000



Het concept

Wekelijkse contributie

Het geld dat nodig is om het bedrijf te laten draaien, 

brengen de leden bijeen. De wekelijkse contributie van 

gemiddeld 12 euro per persoon, is gebaseerd op de 

begroting die ze met elkaar vaststellen.

§ Jaarlijkse exploitatiebegroting circa € 250.000

§ Gedeeld door max. 500 monden

§ Contributie compleet 12 euro, vegetariërs 8 euro



Het concept

Opbrengsten verdelen

Al het eetbare dat de boerderij voortbrengt, wordt verdeeld 

onder de leden. Zo kun je dus rekenen op tientallen soorten 

groenten, fruit, eieren en (wie wil) vlees. Maar ook kruiden of 

graan zijn mogelijk.

§ 40 - 52 weken per jaar vraag gestuurde productie

§ Eten met de seizoenen

§ Geen voedselverspilling



Herenboeren Nederland

§ De eerste Herenboerderij is gestart in 2016

in Boxtel

§ Vanuit deze boerderij is Herenboeren

Nederland opgericht

§ Herenboeren Nederland ondersteund bij

de ontwikkeling van gemengde bedrijven

die duurzaam, gezond en smakelijk eten

produceren.



Herenboeren Nederland

Alle Herenboerderijen en initiatieven in 

Nederland

Partners van Herenboeren Nederland



Groente:

🥦 50 soorten groente, eten met het seizoen mee

🥦 Teelt diervoer op 1 Ha 

Op de boerderij – Groente   



Op de boerderij – Fruit   

Fruit:

🍎 Ruim 3000 Fruitbomen

🍎Appels – Peren – Pruimen



Op de boerderij – Kippen   

Eieren:

Hennen en Hanen werken in de Boomgaard

Rusten en leggen hun ei in Hightech caravan



Op de boerderij – Varkens  

Varkens:

🐖 Jaarrond ongeveer 25 varkens

🐖 Varkens werken eventueel ook op de akkers



Op de boerderij – Schapen   

Schapen:

🐑 De eerste Herenboerderij met schapen

🐑 Bestemd voor vlees

🐑 Grazen op de boerderij en in de omgeving



Bij de buurman – Runderen 

Runderen:

🐄 Samenwerking met onze buurman

🐄 Limousine 3* dierenwelzijn vlees

🐄 Herenboeren De Groote Heide koopt runderen 



Herenboeren De Groote Heide

§ 11 maart 2019 eerste bijeenkomst

§ Regio De Groote Heide

§ Juni 2019 oprichting coöperatie

§ Veel informatiebijeenkomsten

§ Potentiële grond in oktober 2019

§ Eerste ledendag november 2019



Organisatie

§ Herenboeren De Groote Heide is een Coöperatie U.A. 

§ Kiest een bestuur

§ Stelt het jaarplan vast als opdracht aan de boer

§ Stelt begroting op en bepaalt hoogte contributie

§ Werkgroepen voor Logistiek en distributie, Help de boer, 

Ledenactiviteiten, Administratie etc. etc.



Landgoed Baronie van Cranendonck

§ Centraal in De Groote Heide

§ Goed bereikbaar vanaf de A2

§ Versterking van sociale aspect

§ Grond al geschikt voor landbouw

§ Diverse voorzieningen reeds aanwezig

§ Natuur inclusieve uitstraling 

§ Mogelijkheid tot samenwerking met horeca 

en andere partijen



Activiteiten voor 2020 

§ 4 februari akkoord gemeenteraad

§ 2 boeren die maart van start gaan

§ Grondonderzoek

§ Inrichtingsplan

§ Vergunningen aanvragen



Opening Herenboerderij 
§ Vanwege het Corona virus zijn 

alle bijeenkomsten t/m 31 maart 

2020 geannuleerd

§ De boeren gaan van start om 

ervoor te zorgen dat we in 

mei/juni onze eerste groente

kunnen ophalen van de boerderij

§ Het openingsfeest plannen we als 

de situatie het toelaat



Meer informatie

Heb je nog vragen? 

§ Kijk op onze website bij de veel gestelde vragen

§ Stuur een e-mail naar: degrooteheide@herenboeren.nl

Ben jij enthousiast en wil je Herenboer worden? Mooi! 

Je kunt je hier direct aanmelden.

http://herenboeren.nl
https://degrooteheide.herenboeren.nl/contact/





