
Als Herenboer hoef je niets te doen op het land. Want hoewel je gedeeld eigenaar 

bent van de boerderij, is boer Geert verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en 

zeilen. 

op het land

Boer Geert zorgt ervoor dat er op tijd geplant, gezaaid en geoogst wordt. Hij zorgt 

ervoor dat de eieren geraapt en de dieren gevoerd worden. Soms huurt hij andere 

professionals in om een grote klus te klaren. Wil je als Herenboer helpen op het 

land? Dat kan zeker. Er is een trouwe groep vrijwilligers, die de boer helpt. Denk 

aan onkruid wieden, een afrastering zetten, compost scheppen of appels plukken.

de oogst

In de regel worden er elke week eieren, fruit en minstens vijf soorten groenten 

uitgeleverd. Als lid kun je op de website zien wat de oogst van de week is. Je 

bestelt er een paar dagen voor de ophaaldatum eventueel ook vlees bij.

uitleveren

De ophaalmomenten – woensdagnamiddag en zaterdag rond het middaguur – 

zijn in goede handen van een groep vrijwilligers. Zij heten je welkom wanneer jij 

jouw deel van de oogst ophaalt. Het is elke week weer een goed moment om 

elkaar te ontmoeten, de varkens te zien scharrelen en te zien wat er groeit. 

Kun je niet langskomen? Dan regel je eenvoudig met andere leden-Herenboeren 

dat de oogst van de week bij jou thuis bezorgd wordt. In 2021 willen we 

experimenteren met ophaalpunten elders in de regio.

van land naar oogst

in het kort
De boer is verantwoordelijk voor de teelt 
en de verzorging van de dieren. 

Vrijwilligers zorgen in samenwerking met 
de boer voor de oogst en de uitlevering.

Er zijn twee ophaalmomenten
– woensdag 16.30-17.30
– zaterdag 11.00-13.00 uur
 Veel leden halen eten voor elkaar op.

Online zie je wat de oogst wordt en bestel 
je desgewenst vlees bij.

Elke week ga je weer 
met een tas vol verse 
producten naar huis.

Proef de sfeer!


