
Straks ook bij ons in Twente!

Dit webinar start om 19:30 uur



• Van harte welkom bij dit webinar van Herenboeren Twente

• Natuurhus Almelo & Herenboeren Twente: we hebben iets gemeen

Welkom door Hans Oude Luttikhuis
voorzitter Natuurhus Almelo



• Uw hosts voor vanavond voor presentatie en online vragen 
• Gertie Schmidt, José Palstra, Priscylla Beentjes, John Verweij  
• 4 van de 12 kartrekkers voor één of meerdere coöperatieve 

Herenboerderijen in Twente

• Het woord is nu aan Priscylla Beentjes

Welkom door Hans Oude Luttikhuis
voorzitter Natuurhus Almelo



• 19:30 – 20:30 uur:
• 1ste helft uitleg Coöperatieve Herenboerderij

• uitleg Herenboeren Twente

• 2de helft interactief: vragen/antwoorden

• Tip: 
• Zet uw PC op mute

• 1ste helft: digitaal vragen stellen via chat

• 2de helft: vragen stellen door ‘zoom-hand op te steken’

Deze bijeenkomst



• Beknopte uitleg via een filmpje:  https://vimeo.com/370962108?from=outro-embed

Wat is een Herenboerderij?

https://vimeo.com/370962108?from=outro-embed


Samen Duurzaam Voedsel Produceren

• Gemengd bedrijf, biologisch (geen kunstmest en chemische bestrijding

• 20 ha grond (bij voorkeur pacht)

• 200 huishoudens ofwel 500 monden in een coöperatie 

• Gedeeld eigenaarschap

• Boer(in) in loondienst

• Professioneel bedrijf

• Natuurgedreven 

• Vraaggestuurde productie van groente, fruit, eieren, vlees, e.a.

• Geen voedselverspilling

• Meewerken mag, hoeft niet

Herenboerderij in een notendop (1)



Samen Duurzaam Voedsel Produceren

Op basis van 200 huishoudens ofwel 500 monden:

• Eenmalige inleg € 2.000 (1-pers hh €1.000): retour bij uittreden

= ca € 400.000 voor opstart

• Jaarlijkse exploitatiebegroting ca € 250.000 

Gedeeld door 500 monden = ca € 45,00 per maand, vegetariërs ca 

€ 25,00 per maand

Herenboerderij in een notendop (2)

Wat zijn de kosten?



Wat biedt een Herenboerderij?

• Eten met de seizoenen
• Veel diversiteit
• Van ‘eigen’ boerderij/ 

gedeeld eigenaarschap
• Lokaal
• Sociaal
• Invloed & zeggenschap
• Grip op eigen eten

• Leerzaam
• Creatief
• Bewezen concept
• Duurzaam
• Je kunt het zelf doen



Kernwaarden van een Herenboerderij samengevat



MEER DAN SAMEN BOEREN

LESSEN OP BASISSCHOLEN RECEPTEN EN BEWARING

HEEL VEEL RONDLEIDINGENTHEMABIJEENKOMSTEN

HERENBOERENPICKNICK

NATUUR EN BIODIVERSITEIT



• Wie zijn wij?
• Waar doen we het voor?
• Waar staan we?
• Hoe ziet het vervolgproces eruit? 
• Waar komt de boerderij?
• Hoe organiseren wij ons?
• Hoe verhoudt HB-Twente zich tot HB-Nederland?

HERENBOEREN TWENTE



De Twentse kartrekkers. Wie zijn wij? 



Waar doen wij het voor?

John: “Verbeter de wereld 
begin bij jezelf!”

Han: “Ik ben een 
verbinder, opgegroeid met 
kippen en een moestuin. 
Ik vind het leuk om mee te 
helpen met hand en 
spandiensten van de 
boer.”

Marianne: “Ik ben veel 
bezig met duurzaamheid, 
circulair en regionaal. Ik 
wil onze kinderen laten 
zien waar ons voedsel 
vandaan komt. Ook het 
sociale aspect van 
Herenboeren spreekt mij 
aan: met de groep 
samen.”

Arie: “Het huidige 
landbouwsysteem is op 
de lange termijn niet 
houdbaar. We moeten 
andere oplossingen 
zoeken. Herenboeren is 
er daar één van. Ook het 
community-aspect spreekt 
mij aan.”

Gertie: “Ik wil Twente 
graag een stukje mooier 
achterlaten voor onze 
kinderen en 
kleinkinderen.”

Priscylla: “de regionaliteit
spreekt mij aan, het gaat 
ergens over: 500 monden 
duurzaam voeden.  Ik 
krijg er energie van!”



Waar staan we?

• Voorjaar 2021 gestart - héél Twente - media benaderd - nieuwsbrief 
- zegt het voort - inmiddels 700+ geïnteresseerden.

• Coöperatie opgericht + samenwerkingsovereenkomst met HB-NL
• Actief op zoek naar grond en (biologische) boer(in)en: kansen!
• 1-1-2023 één of meerdere boerderijen van start



Hoe zie het vervolgproces eruit?

2 – leden, grond en boer
- Informatiebijeenkomsten

- Nieuwsbrief, geïnteresseerden
- Zoektocht locatie en boer(in)

Intentieverklaringen, & inleg € 2.000 
(1-pers HH €1.000)

3 - Ontwerp
- Bepalen geschiktheid locatie à pacht

- teeltplan
- inrichtingsplan

- Aanvragen vergunningen

4 - Realisatie
- Aanstellen boer 

- Aanleg drainage, beregening
- Hekken, rasters & hokken

- Aanplant fruitbomen
- Aankoop zaai/kweekgoed, dieren

- Zaaien, Oogsten

5 - Exploitatie
- Boerderij volledig op orde
- Ca 200 leden/huishoudens

- Coöperatie volledig verantwoordelijk

1 –TwenteKartrekkergroep opgestaan
- Gesprekken Herenboeren Nederland

-Plan van  aanpak en werkgroepen
- Bekendheid geven aan ons initiatief

- Oprichten Coöperatie
- Samenwerkingsovereenkomst met HB-NL



Waar komt de boerderij?

• Kort gezegd: dat weten we nog niet: ‘kip en het ei’:
• 1. We werven geïnteresseerden
• 2. We zoeken naar 20 ha (betaalbare, geschikte) pachtgrond
• 3. Veel interesse in compact gebied?

Ø Intentieverklaringen
Ø Gerichtere zoektocht naar grond

• 4. Grond, maar (nog) onvoldoende geïnteresseerden?
Ø Gerichtere zoektocht naar deelnemers

• We zetten ons in voor meerdere Herenboerderijen in Twente. 



• Op dit moment 12 kartrekkers 
• Coöperatie Herenboeren Twente U.A. is opgericht, met (tijdelijk) bestuur
• Bij start eerste Herenboerderij à definitief bestuur:

• ALV kiest bestuur
• ALV stelt het jaarplan vast als opdracht aan de boer
• ALV stelt begroting op en bepaalt hoogte contributie
• Boer in loondienst: bedrijfsleider en waard van de boerderij
• Gevoeld eigenaarschap, vrijwilligersbeleid, community building

• Indien meerdere HB in Twente, dan ook meerdere coöperaties, met 
ieder een eigen (lokale) kartrekkersgroep

Hoe organiseren wij ons?



• Samenwerkingsovereenkomst met HB-NL: deel van iets groters
• Werken conform format HB-NL
• Zelfstandig, maar verbonden
• HB-NL ondersteunt met raad en daad

• Begeleiding bij oprichting & exploitatie, ondersteuning coöperatiebestuur
• Vergroten toegang tot grond
• Opleiding/begeleiding boer(in)en (en in dienst bij HB-NL)
• Kennisdeling
• Wet- en regelgeving
• Stimuleren community gevoel 
• Innovatie

Hoe verhoudt HB-Twente zich tot HB-NL?



Hoe verhoudt HB-Twente zich tot HB-NL?



Ter afsluiting: sfeerimpressie HB Wilhelminapark in Boxtel 
https://www.youtube.com/watch?v=iadoLh6m5qU&ab_channel=HerenboerenWilhelminapark

https://www.youtube.com/watch?v=iadoLh6m5qU&ab_channel=HerenboerenWilhelminapark


VRAGEN?



Wil jij mede-kartrekker worden voor Almelo?
Stuur dan een mail naar:    

info@herenboerentwente.eu

Kartrekkers gezocht 
voor een Herenboerderij in Almelo



Herenboeren! Doe je mee?

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF!

Via deze QR-code à
…of via onze website:

https://twente.herenboeren.nl/



Afsluiting door Hans Oude Luttikhuis



50 SOORTEN GROENTEN OP RUIM 4 HECTARE - TEELT DIERVOER OP 1 HECTARE - OOGST SOMS ‘AF LAND’



3066 FRUITBOMEN – APPELS – PEREN – PRUIMEN – POWERED BY ‘ONKRUIDEN’ EN SCHIMMELS



HENNEN EN HANEN WERKEN IN DE BOOMGAARD - RUSTEN EN LEGGEN HUN EI IN HIGHTECH CARAVAN



JAARROND ONGEVEER 25 VARKENS - MOBIEL - WERKEN BINNENKORT OOK OP DE AKKERS



RUNDEREN - 10 EIGEN OSSEN – BRANDROOD



PER WEEK 5 x GROENTEN - KG FRUIT - VERDER VLEES(WAREN) EN EIEREN- + EEN BIJZONDER GOED GEVOEL!!


