Samen Herenboer zijn
Meedoen met Herenboeren Rijk van Dommel en Aa betekent ook
gezelligheid, leren van elkaar, recepten uitwisselen, de boer helpen met
klusjes als je dat leuk vindt, mensen ontmoeten, oogsten vieren en volop
genieten. We gaan het samen doen!
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Lekker, gezond en duurzaam eten uit de buurt
Herenboeren Rijk van Dommel en Aa wil met 200 huishoudens een
coöperatie oprichten om in de regio Helmond, Nuenen en Mierlo gezond
en duurzaam voedsel te laten verbouwen. Onafhankelijk van de markt, in
harmonie met de natuur en zonder winstoogmerk.

Hoe werkt het?

Start samen een eigen boerderij

Een huishouden dat graag Herenboer wil worden, betaalt eenmalig een
bedrag. Hiermee wordt het terrein ingericht en investeringen gedaan,
zoals het aanschaffen van gereedschap of werktuigen. Daarna betaalt elk
huishouden iedere week een vast bedrag per gezinslid.

Met deze coöperatie willen we in de regio Helmond, Nuenen en Mierlo een
boerderij starten die jaarrond, exclusief voor de leden, verse en gezonde
groenten, fruit, vlees en eieren levert. De Herenboerderij kan gaan voorzien
in ongeveer 60% van het eten dat je nodig hebt.

Meer weten of meedoen?

Gezonde en verse groenten en fruit,
direct van je eigen land

www.facebook.com/herenboerenrijkvandommelenaa
www.rijkvandommelenaa.herenboeren.nl
rijkvandommelenaa@herenboeren.nl

Als de boerderij volop draait, gaat Herenboeren Rijk van Dommel en Aa tussen
de 30 en 50 verschillende soorten groenten en fruit per jaar leveren. Als je
meedoet, kan je iedere week een pakket verse groenten en fruit ophalen.

Vlees en eieren van dieren die de ruimte hebben

Duurzaam eten

De Herenboerderij levert ook vlees en eieren. Op de Herenboerderij kunnen de
dieren hun natuurlijke gedrag vertonen: kippen lopen vrij rond, varkens kunnen
scharrelen en in de modder baden en de koeien lopen met hun kalveren als
familiekudde in de wei.

Een boer doet voor ons het werk

De Herenboerderij gaat duurzaam en zo natuurlijk
mogelijk werken. Er worden geen kunstmest en
chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daardoor krijg je gezond eten én het is goed voor de
bodem en de biodiversiteit. We creëren zo een
landschap waar bijen, insecten en vogels weer
volop aanwezig zijn.

De coöperatie heeft een boer in loondienst voor de dagelijkse werkzaamheden.
Met zijn ervaring en vakmanschap zorgt hij voor kwaliteit en continuïteit.

Vitale, robuuste bodem vol leven

Direct van grond naar mond zonder winstoogmerk
Het eten dat van de Herenboerderij komt, gaat direct van het land naar ons
bord; geen vervoer, geen tussenhandel, geen winkels. Het eten is daardoor
supervers en er gaat geen geld naar tussenschakels.

Herenboeren investeren in het gezond maken en
houden van de bodem. Een gezonde bodem is
de basis voor vitale en gezonde gewassen. Veel
verschillende gewassen verbouwen, verkleint het
risico op ziekten en plagen. Onze groenten en fruit
worden zo nog voedzamer en gezonder.

Samen een
Herenboerderij leiden
De leden van de coöperatie
beslissen tijdens een Algemene
Ledenvergadering over de hoofdzaken.
Zo bepalen we gezamenlijk elk jaar
wat er aan voedsel wordt verbouwd,
hoeveel varkens, kippen en runderen
we houden, en welke investeringen er
nodig zijn.

