
Bij het telen van de gewassen en het verzorgen van de dieren sluiten we aan bij 

hoe de natuur dat doet. We gaan er zo min mogelijk tegenin. Sterker nog, we  

maken er optimaal gebruik van.    

de dieren

De dieren vormen een belangrijk onderdeel van de boerderij. De runderen op het 

Wilhelminapark lopen altijd buiten en begrazen het land. De varkens wroeten op de 

geoogste akkers en brengen lucht en voedings stoffen in de bodem. De bijen 

bestuiven het fruit. De kippen bemesten de boomgaard en eten de plaaginsecten op. 

De dieren worden gevoed van het land, aangevuld met aangekocht biologisch voer. 

groente en fruit

Op de akkers en de compostbedden telen we een grote variëteit aan groenten. De 

vitaliteit van de bodem krijgt daarbij veel aandacht. Twee door de zon verwarmde 

kassen verlengen het seizoen en er groeien in de zomer tomaten, paprika’s en 

komkommers. In de boomgaard groeit fruit: appels, peren en pruimen.

vogels en bodembeestjes

Om de biodiversiteit te vergroten, herstellen we het van oorsprong kleinschalige 

landschap. We planten (eetbaar) groen en werken aan een klein voedselbos. 

Vanuit de tientallen nestkastjes weten mezen hun weg te vinden naar de akkers, 

waar ze zich tegoed doen aan plaaginsecten zoals rupsen en kevers. Samen met 

deskundigen werken we aan een vitale bodem.

biologisch keurmerk 

Omdat Herenboeren niet extern verkopen, is een biologisch keurmerk niet van 

toepassing. Dat is ook niet nodig, want we werken volledig transparant.

hoe duurzaam is de 
voedselproductie?

in het kort
We werken in harmonie met de natuur.  
De werkwijze is agro-ecologisch en 
volledig transparant.

Omdat de dieren alle ruimte hebben, 
vertonen ze hun natuurlijke gedrag. Ze 
vormen een belangrijk onderdeel van de 
boerderij. 

Bij het telen van de groente staat het 
welzijn van de bodem centraal.

Biodiversiteit wordt op diverse manieren 
gestimuleerd.

De dieren bij de 
Herenboerderij vertonen 
hun natuurlijke gedrag.


