
Als Herenboer ben je mede-eigenaar van de boerderij en deel je in de oogst. 

Jaarrond ontvang je zo’n 50 soorten groenten, appels, peren, pruimen, 

aardappelen en eieren. Ook zijn er kruiden, honing en er is regelmatig iets extra’s 

zoals appelsap. Kies je voor een lekker stukje vlees van eigen boerderij, dan 

ontvang je rund-, varkens- en kippenvlees, voldoende voor 2 à 3 dagen per week. 

Al deze producten haal je wekelijks op bij de boerderij.

mede-eigenaar van de boerderij

Met een eenmalige inleg van € 2.000,- maak je jezelf mede-eigenaar. Je ontvangt 

een certificaat en geeft aan voor hoeveel ‘monden’ je afneemt. Dat kunnen ook 

vegetarische monden zijn.   

Voor € 1.000,- koop je een half certificaat. Als mede-eigenaar neem je dan voor 

1 mond (naar keuze met of zonder vlees) voedsel af.  

delen met elkaar

Zowel de jaarlijkse kosten als de opbrengsten delen we met elkaar. Zo betalen we 

samen het salaris van de boer, de huur van het land, de kosten voor fruitopslag, 

de aankoop van diervoer en gezamenlijke projecten die onze boerderij verbeteren. 

In de algemene ledenvergadering bepalen we hoe hoog de kosten zijn en stellen 

we de wekelijkse bijdrage per mond vast.  

Naast een breed aanbod aan zorgvuldig geteeld voedsel biedt de Heren boerderij 

ook een gezellige club mensen die samen activiteiten organiseren, hun kennis 

delen en samenwerken in de coöperatie. Daarbij hoeft niets en kan er veel!

zo werkt de 
Herenboerderij

in het kort
Met een eenmalige inleg word je lid van de 
coöperatie en ben je mede-eigenaar van 
de boerderij, ofwel Herenboer.

Je bepaalt het aantal monden dat je 
afneemt en kiest of je een totaalpakket 
(met vlees) of een vegetarisch pakket wilt.

De boer werkt voor de coöperatie.
Gezamenlijk betalen we zijn salaris.

We delen alle kosten en opbrengsten.  
Elk jaar wordt de exploitatie begroting en 
het weekbedrag per mond vastgesteld. 

Op de boerderij 
staan 3000 
fruitbomen.


