
Herenboeren Wilhelminapark 

Lekker en gezond eten van je eigen boerderij!

Het Herenboeren-concept neemt steeds concretere vormen aan. We hebben een locatie 
en de lijst met deelnemers en sympathisanten groeit nog elke week. De fase van 
dromen en de werving van fans zijn we voorbij en zetten nu door met het werven van 
participanten. Het uiteindelijke doel: met 200 huishoudens** (de voedselcoöperatie) een 
eigen Herenboerderij starten, die ons voorziet in ongeveer 60% van onze 
voedselbehoefte. 


Het Herenboeren-concept wordt in deze regio geïmplementeerd door een fanatieke en 
ondernemende groep Boxtelaren die hiervoor een stichting hebben opgericht. Deze 
kartrekkersgroep staat niet alleen. Het Herenboeren-concept wordt momenteel op 
meerdere plaatsen in het land uitgewerkt en kan rekenen op de professionele 
ondersteuning van Herenboeren Nederland. 


Momenteel werken wij op onze locatie – het Wilhelminapark van de Marggraff Stichting 
– aan het verbeteren van de bodem met een zorgvuldig uitgewerkt bodemverbeterplan. 
Dit alles met oog op de eerste productie in het komende seizoen.


We willen concreet van start zodra we 50 deelnemende huishoudens hebben gevonden 
die bereid zijn te investeren in hun eigen voedselvoorziening. Het streven is deze groep 
voor 1 januari 2016 gevonden te hebben.


** het gaat niet alleen om meerpersoonshuishoudens. Ook eenpersoonshuishoudens zijn meer dan 
welkom om deel te nemen in ons concept.

Herenboeren Wilhelminapark 



Doe mee! 
Hebt u interesse in deelname? Maak dat dan kenbaar door een e-mail te sturen aan 
boxtel@herenboeren.nl 

 


Meer informatie? 
Wenst u eerst meer informatie? Kijk dan eens op www.herenboeren.nl of op

http://boxtel.herenboeren.nl.


Herenboeren Wilhelminapark biedt u sowieso de mogelijkheid om ons uit te nodigen 
voor een uitgebreide en inspirerende toelichting bij u op de locatie van uw 
buurtvereniging, sportclub, kookclub, businessclub, enzovoort. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Pim Ketelaars (voorzitter Stichting Herenboeren Wilhelminapark) via  
06-20866163 of Geert van der Veer (bedenker van het Herenboeren concept) via 
06-10960531.


 


Voorproeven? Wegens succes geprolongeerd 
Op het Wilhelminapark loopt een koppel runderen, in beheer van de grondeigenaar. 
Herenboeren Wilhelminapark kan bij voldoende animo een stier kopen om die te laten 
slachten en in de vorm van vleespakketten (diepgevroren, vacuümverpakt) aan u aan te 
bieden. We hebben dat eerder gedaan en de reacties zijn lovend! Er zijn 2 pakketten 
voor u samengesteld: een groot pakket van 15 kg voor 180 euro en een klein pakket van 
7,5 kg voor 95 euro. Omgerekend per maaltijd is dat goedkoper dan wat u kwijt bent in 
de supermarkt! 
 
Op deze manier maakt u laagdrempelig kennis met het prachtige vlees dat onze 
boerderij straks gaat voortbrengen. De dieren lopen namelijk jaarrond op het 
Wilhelminapark, op ongeveer gelijke omstandigheden als straks op onze eigen boerderij.


Interesse?  
Ga direct naar http://boxtel.herenboeren.nl/bestellen .


Afname van deze vleespakketten staat volledig los van 

deelname aan het Herenboerenconcept en brengt dan ook 

geen verdere verplichtingen met zich mee.
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