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Presentatie Herenboeren

Introductie spreker
Concept & missie

Samenwerken met de natuur
Community & Herenboeren beweging
De rol van de boer

Herenboerderij: samen duurzaam voedsel produceren in de praktijk
Tijdlijn & ambitie



Ownership of land/soil
Learning journey

Regenerative land/soil management
Learning journey

Private context
Learning journey

Public context
Learning journeySharing knowledge

and experiences

Access to land

Soil1 mio burgers 
€ 10,-

600.000 
ha(New) concepts Influencing government

and policies



3 pijlers

Natuurgedreven
Sociaal & cultureel verbonden
Economisch gedragen



Missie Herenboeren NL

Betrokkenheid voedselproductie
Dierenwelzijn
Menselijke maat
Eén met de natuur
Gezonde voeding
Toekomstbestendig
Inspireren & samenwerken



Natuurgedreven & natuurinclusief

De bodem centraal stellen
Biologisch als ondergrens (geen SKAL certificering)
Geen pesticiden en kunstmest
Dieren natuurlijk gedrag laten uitoefenen
Dieren hebben een functie binnen de kringloop
Natuur in haar kracht zetten
Vergroten van biodiversiteit in het gebied
Verbeteren bodem- en waterkwaliteit
Toewerken naar 0-input







Input 0
Geen Inputs; alles circulair en regeneratief
Op basis van agreo-ecologische principes
Elke boerderij elk jaar een stapje verder
Naar ecosystemen waar voedsel uitkomt
Borging via PGS



Sociaal verbonden
Organisatie: Coöperatie U.A.
Betrokkenheid bij voedselproductie
Een Herenboeren is eigenaar, ondernemer, 
producent en consument tegelijk.
Bouwen aan een community met de lokale 
Herenboerderij en de landelijke beweging.
Activiteiten voor leden (workshops, lezingen, 
educatie, etc.)
Jaarrond Herenboer
Werkgroepen/teams/commissies
Mentale oogst





Economisch gedragen

Coöperatie draagt exploitatie
Boer in loondienst
Geen GLB subsidie
Geen vreemd vermogen in exploitatiebegroting
Vraaggestuurde productie
Geen financiële prikkel in het systeem
Productie kosten en opbrengsten worden verdeeld onder de leden.
Geen boodschappen doen, maar samen zorg dragen voor exploitatie.



Rol van de boer

In dienst
Agrarisch bedrijfsleider
Aanspreekpunt teams/ploegen
Uitwisseling & intervisie
Expertgroepen





Samen Duurzaam Voedsel Produceren in de praktijk
Wat is een Herenboerderij?

Circa 250 huishoudens (maximaal 500 monden)
1,5 fte boer in dienst
Professioneel gemengd bedrijf op 20 hectare
Vraaggestuurde natuurgedreven productie voor leden
Groenten, fruit, eieren, (vlees)
Actieve bijdrage van leden, meewerken helpt!



Samen Duurzaam Voedsel Produceren

Wat kost het om Herenboer te zijn?

Eigenaar - ondernemer – producent – consument
Eenmalige inleg € 2.000 - € 2.500 per huishouden
Investering circa €400.000 - €500.000 
Jaarlijkse exploitatiebegroting € 250.000- € 350.000 
Gedeeld door max. 500 monden
Contributie per mond per week € 9 - € 16 



Samen Duurzaam Voedsel Produceren

Wat krijg je als Herenboer?
40 - 52 weken per jaar vraaggestuurde productie van:

Vollegronds groenten (en tunnelkas voor seizoensverlenging)
Fruit (kleinfruit + boomgaard)
Eieren
Vlees (rund, varken, kip)

Een leven lang toegang tot gezond voedsel van je eigen bedrijf
Grond tot mond, geen verpakking, geen voedselverspilling



Professionele ondersteuning Herenboeren NL
Oprichting nieuwe boerderijen:

Handboek basisboerderij & blauwdruk
Stappenplannen per fase
Website en communicatiemiddelen
Kennisbank en factsheets
Arbeid & expertise: Projectleiding en externe adviseurs
Werving/selectie/opleiding boeren
Bestuurstrainingen
Themabijeenkomsten
Uitwisseling



Professionele ondersteuning Herenboeren NL
Ondersteuning bestaande boerderijen

Boeren: teeltadvies, coaching en boerenprogramma
Besturen: training & coaching op maat
Kwaliteitshandboek & actieve ondersteuning verbeterpunten
Overlegstructuur (voorzitter, penningmeester, secretaris, KAM, communicatie, educatie, 
ICT)
HAPP & Mijn Herenboeren
Uitwisseling & netwerk van experts
Expertgroepen
Collectieve verzekeringen
Ondersteuning financiële en agrarische administratie



Ambitie Herenboeren NL
2015: Herenboeren Wilhelminapark

2023: 15 Herenboerderijen in exploitatie
40 Initiatieven in oprichting

2030: 350 natuurinclusieve boerderijen (1% van de ambitie 600.000 ha 
landbouwgrond)



✉ info@herenboeren.nl
»» www.herenboeren.nl

mailto:info@herenboeren.nl
http://www.herenboeren.nl/

