
Samen duurzaam voedsel produceren
Met Herenboeren Nijmegen gaan we sámen duurzaam voedsel produceren!  
We sluiten aan bij het reeds bestaande concept Herenboeren Nederland.

Herenboeren Nijmegen is een coöperatie waarbij 200 huishoudens oftewel 
leden zich kunnen aansluiten. Met elkaar starten we een gemengd bedrijf:  
de herenboerderij produceert voor haar leden groenten, aardappelen, fruit, 
eieren en (voor wie wil) vlees. De leden hebben een boer of boerin in dienst  
die het land bewerkt en voor de dieren zorgt. Meewerken mag maar hoeft  
niet. De leden én de boer bepalen met elkaar wat er wordt geproduceerd. 

Herenboeren Nijmegen staat voor: 
• 
• 
 
 
• 
•

Samen duurzaam voedsel produceren 
Versterken van de biodiversiteit en het landschap: een gezonde 
bodem (de basis!), veel groen, een diversiteit aan planten en dieren 
en een mooi landschap 
Biologisch is de ondergrens 
Ruimte voor initiatieven als samen koken, groenten inmaken,  
workshops etc.



In een notendop
Een herenboerderij bestaat uit maximaal 200 huishoudens die elk 
eenmalig 2.000 euro inleggen. Het totaalbedrag vormt het startkapitaal 
van de herenboerderij en wordt gebruikt voor zaken als grondwerk, 
bodemverbetering, hekwerk, materieel etc. 

Daarnaast betaal je per week voor je groenten, aardappelen, fruit, 
eieren en vlees. Ga uit van ongeveer 10 euro per persoon per week als 
richtbedrag. Kies je voor vegetarisch dan betaal je iets minder. Met dit 
abonnementsgeld wordt het salaris van de boer betaald, het zaaigoed, 
voedsel voor de dieren etc. Een herenboerderij maakt geen gebruik van 
landbouwsubsidies. Zo creëren de leden van Herenboeren Nijmegen een 
gezond, eerlijk en toekomstbestendig voedselsysteem.

Herenboeren Nijmegen zoekt mensen die zich bij de coöperatie willen 
aansluiten om samen duurzaam voedsel te produceren. De locatie van de 
boerderij is nog niet bekend, dat wordt de volgende stap in het proces. 

Geïnspireerd en geïnteresseerd? Vul het contactformulier op de website in 
of stuur een mail, dan houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. 
Welkom!

@HBNijmegennijmegen@herenboeren.nl@ Herenboeren Nijmegen

Geïnspireerd/geïnteresseerd:

Een kleine coöperatie met grote ambities! 
www.nijmegen.herenboeren.nl

https://twitter.com/HBNijmegen
mailto:nijmegen%40herenboeren.nl?subject=Interesse%20Herenboeren%20Nijmegen
http://www.facebook.com/Herenboeren-Nijmegen-100698871589598/
http://www.nijmegen.herenboeren.nl

