Locatierichtlijnen Herenboerderij
Herenboeren Nederland wil dat ‘Herenboerderijen’ plekken zijn waar de burger naast het ophalen
van vers voedsel, ook het boeren- en buitenleven kan ervaren, kan leren en zich met de plek kan
identificeren. Herenboerderijen moeten meer zijn dan alleen grond en gebouwen, het moet een
plek zijn die te beleven is en waar je graag komt.
Voor de overweging of een plek ‘Herenboerenwaardig’ is, is een aantal richtlijnen waar naar
gekeken wordt;
1.Voldoende oppervlakte
Bij de locatie is minimaal 5 tot 10 hectare grond gelegen. De overige benodigde hectares
(maximaal 15 tot 20 hectare) mogen in de nabije omgeving zijn gelegen.
2. Gebouwen
Voor de realisatie van een Herenboerderij is het niet noodzakelijk dat de boer op het bedrijf
kan wonen. Opslag voor de benodigde materialen en machines is wel noodzakelijk of in de
nabije omgeving te realiseren.
Huisvesting voor vee wordt op een zo laagdrempelig mogelijke manier voorzien. Runderen en
varkens zijn jaarrond buiten te houden, mits er voldoende, functionele en verplaatsbare
schuilgelegenheden aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de scharrel- en legkippen. Zij zullen
jaarrond naar buiten gaan, maar wel een hok moeten hebben waar ze ‘op stok’ kunnen gaan
en bescherming vinden tegen wind en regen.
3. Kwaliteit van de grond
De grondsoort moet geschikt zijn voor het telen van diverse soorten groenten, het telen van
fruit en het voer van dieren, kortom: het moet mogelijk zijn om op die plek een gemengd
boerenbedrijf te beginnen.
Het kan zijn dat de bodem op moment van aanvang niet optimaal is voor het telen van
groenten en fruit. Wanneer de grond echter beschikt over voldoende herstellend vermogen
kan de bodem weer geschikt worden gemaakt voor een duurzame vorm van landbouw.
4. Uitstraling
De Herenboerderij is een plek waar burgers wekelijks terug willen komen en waar ze ‘blij’ van
worden. De boerderij is gelegen in een afwisselend landschap of er is in een beperkte tijd (circa
5 jaar) een afwisselend landschap van te maken. Een Herenboerderij past bijzonder goed in
een agrarisch landschap met waarden. Bij voorkeur ‘vertelt’ de plek een verhaal, is beleefbaar
en/of een bijzondere plek door zijn sfeer, ligging of (cultuur)historie.
Het Herenboeren-concept gaat uit van ‘natuurinclusieve veehouderij’ en ‘natuurinclusieve
teeltsystemen’ (zie plaatjes op de volgende pagina). Ofwel het vee dat op de Herenboerderij
gehouden wordt, kan ingezet worden om bepaalde natuurdoeltypen voor graslanden te
behalen en daarnaast voor de vleesproductie van de community worden gehouden. Ook voor
de teeltsystemen geldt dat steeds wordt gekeken hoe natuurlijke bestrijding van invloed kan

zijn op ons voedsel en hoe natuur en voedselproductie elkaar kunnen versterken op de
Herenboerderij.

5. Bestemming
Maakt de bestemming op de locatie het opzetten van een Herenboerderij mogelijk? En zo ja,
zijn de noodzakelijke vergunningen aanwezig of aan te vragen? Indien dit niet zo is, is er dan
met de nodige tijdsinspanning een “ja” van te maken?
6. Omgeving
Is in de directe omgeving van de locatie (circa 10 kilometer) een voldoende hoog aantal
inwoners aanwezig? En is het de verwachting dat in deze regio een aanzienlijk aantal personen
bewust met voeding omgaat? Zo ja, is de locatie van de Herenboerderij goed bereikbaar? Is de
afstand van de omliggende woonkernen tot de boerderij goed wekelijks bereisbaar?
7. Combi-functies
Op termijn is het denkbaar dat op de Herenboerderij meerdere functies met elkaar te
combineren zijn. Denk hierbij aan dag- of verblijfsrecreatie, educatie en/of zorg. Dit kan op
allerlei manieren worden vormgegeven en zorgt ervoor dat er reuring ontstaat op de boerderij
en deze meer is dan alleen een producent van voedsel.

