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Wij zijn Herenboeren Wilhelminapark, een coöperatie van
burgers. Wij willen grip op wat we eten en runnen gezamenlijk
een boerderij. We voorzien zo in een belangrijk deel van ons
eten. Samen hebben we een boer in dienst: Geert.
Geert werkt vraaggestuurd en produceert exclusief voor
ons dát wat wij willen eten. Onze boerderij levert ons fruit,
groenten, aardappelen, eieren en vlees van koeien, varkens
en kippen.
Onze boerderij ligt prachtig op het eeuwenoude landgoed
Wilhelminapark, tussen Boxtel, Vught en
Sint-Michielsgestel.

ER

Gezamenlijk bedrijf
Onze coöperatie telt ongeveer 200 huishoudens. We hebben een
bestuur dat in nauw overleg met de boer zorgt dat het bedrijf
gezond blijft. Ten minste eens per jaar houden we een algemene
ledenvergadering waarin we democratisch besluiten nemen.
Onze leden dragen jaarrond bij aan het welzijn van hun
Herenboerderij. Dat doen ze bijvoorbeeld door regelmatig te laten
weten wat ze willen eten, mee te denken over de exploitatie of het
organiseren van bijeenkomsten en evenementen. Zelf meewerken
op de boerderij kan, als dat zo uitkomt. Maar omdat we nou
eenmaal Herenboeren zijn, geldt altijd ‘meewerken mag, hoeft
niet’.

Gezond eten van
gezonde bodem
Gezond, lekker en betaalbaar eten
van eigen boerderij. Dat is waar
Herenboeren Wilhelminapark voor
staat. Dat doen we duurzaam en
zoveel mogelijk in harmonie met
de natuur. We stellen het welzijn
van de bodem centraal. En omdat
de dieren alle ruimte hebben,
tonen ze hun natuurlijke gedrag.
Verder werken we samen met tal
van deskundigen aan een in alle
opzichten duurzame en houdbare
vorm van landbouw.

Boer Geert
Onze boer zorgt voor het dagelijkse
reilen en zeilen op de boerderij.
Hij zaait, plant, verzorgt en oogst
de groente. Ook snoeit hij de 3066
fruitbomen, plukt het fruit en voert
de dieren. Verder bepaalt hij in
overleg met het bestuur welke
producten geoogst worden en
wanneer een dier geslacht wordt.
Daar waar nodig of gewenst,
schakelt Geert mensen in die hem
helpen bij het werk op het bedrijf.

Het Wilhelminapark
Onze boerderij is een kleine 20 hectare
groot en ligt op landgoed Wilhelminapark.
Hier eten verbouwen lijkt iets
revolutionairs, maar niets is minder waar.
Vanaf eind 18e eeuw werd hier voedsel
geproduceerd. Het landgoed raakte in de
loop van de geschiedenis zijn functie als
landbouwgebied kwijt; tot nu dus. Wie nu
ronddwaalt op het Wilhelminapark ziet hoe
het landgoed zijn functie als producent
van eten weer terug heeft gekregen. Dit
met behoud van alle cultuurhistorische en
natuurlijke waarden.

Lidmaatschap
Leden betalen per huishouden eenmalig € 2000,-. Hiermee
verbinden ze zich voor ten minste drie kalenderjaren aan
hun boerderij. Verder delen de huishoudens de jaarlijkse
kosten, omgerekend € 11,- per mond per week. Voor
kleine huishoudens en vegetariërs gelden gereduceerde
tarieven, voor mensen met een smalle beurs is er een
betalingsregeling.

Meer weten of meedoen?
www.facebook.com/herenboerenwilhelminapark
www.HerenboerenWilhelminapark.nl

