
HERENBOEREN
SAMEN DUURZAAM VOEDSEL PRODUCEREN

LAND VAN WEERT

T.a.v. Buurtbewoners

Datum: 1 augustus 2019

Betrefl: versiag buurtoverleg en afspraken

Geachte buu rt bewoners,

Donderdag 18 "¡uli hebben w¡ een kennismakingsbijeenkonrst georgåniseerd met de directe

omwonenden vån onze op te richten Herenboerderrl aan de Grotesteeg I rn Weert. l-let was f¡jn

om te zien dat een qroot aantal van de genodigden aanwezig was ondanks de vakantieperiode.

Voor diegenen die nret aanwezig konden z¡n en voor degenen clie hetgeen besproken is nog

eens terug willen lezen, is een verslag brlgevoegd.

De belangrljkste afspraak die w¡ met de aanwezigen hebben gemaakt rs dat we met de directe
(aangrenzende) ornwonenden in gesprek gaan voor wat betreft de inrichting van de boerder¡'.

Deze omwonencjen krr¡gen hiertoe een rechtstreekse uitnodiging.

Voor iedereen die verder op de hoogte gehouden wil worden, vragen wij u vrrendelyk een e-
mail le sturen met uw naam en adres naar wgilllðher$-þlerc.ll-d. We zullen u dan verder op
de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Met vriendelljke groet,

Namens het bestuur van de coöperatie l-lerenboeren Land van Weert

R. Geu¡1s

Voorzitter

Coöperatie Herenboeren Land van Weert





Notulen overleg met omwonenden Grotesteeg 1, gehouden in Natuur & Milieu Centrum te Weert

Aanwezig:

Bestuur Herenboeren Land van Weert: Ron Geurts, Raymond Pahlplatz, Sander Pleunis, Caesarine Mertens, lne

van Woensel, Tiny van den Wittenboer
Gemeente Weert: Marian Arts

Omwonenden: zie toegevoegde lijst

Agenda

t. Opening
2. lntroductie Herenboeren concept door Ron Geurts, voorzitter Herenboeren Land van Weert
3. lntroductie locatie Grotesteeg 1
4. Vragen en opmerkingen van de omwonenden
5. Vervolgactie(s)
6. Sluiting

1. Opening
Voorzitter Ron Geurts heet alle aanwezigen hartelijk welkom en spreekt zijn voldoening uit over de grote
opkomst. Er zijn opmerkingen over het wel dan niet aanwezig zijn van genodigden in verband met vakantie,
alsook niet-genodigden die zich wel belanghebbenden voelen. Het bestuur heeft iedereen uitgenodigd of
willen uitnodigen die woont of grond bezit, aansluitend aan grond behorend bij Grotesteeg 1. Niet iedere
omwonende is bij het bestuur bekend, en in verband met privacyregels zijn identite¡t-gegevens zijn niet alle
gegevens door ons te achterhalen of op juistheid te controleren. We hebben gebruik gemaakt van

openbare gegevens zoals telefoonboek op internet etc. ln sommige gevallen is een uitnodigingsbrief in de
brievenbus gedaan, geadresseerd:'aan de bewoner(s)'.

2. lntroductie Herenboeren concept door Ron Geurts
Ron laat een filmpje zien, gemaakt door Herenboeren Nederland over het concept en de invulling daarvan
in Boxtel, de allereerste Herenboerderij. Dit op basis van een cooperatie-concept, waarin deelnemers
mede-eigenaar zijn. Er is geen winstoogmerk en geen optimalisatie van de opbrengst per ha.

Voedselkwaliteit en circulaire economie zijn dat wel. Het doel van de Herenboerderij is om een 500-tal
'monden' te voeden met eerlijk en betrouwbaar voedsel. De verwachting is dat de opbrengst voorziet in
*50Yovan de behoefte aan groente/fruit/vlees van de deelnemers.

3. Introductie locatie Grotesteeg 1

Daarna is de locatie Weert toegelicht, de derde Herenboerderij in Nederland, gevolgd nog dit najaar door
Breda en Rotterdam en nog een aantal meer in 2020.
Door middel van een overzichtkaart wordt aangegeven welke gronden bij het bouwblok Grotesteeg 1
behoren, welke zijn aangekocht door de investeerder van de Herenboerderij.
Het getoonde kaartje bleek een foutief kavel te bevatten. De op voorhand aan omwonenden gestuurde
informatie was op dat punt wel correct. Ron nodigt iedereen van harte uit om mee te doen aan dit initiatief

4, Vragen en opmerkingen van de omwonenden

Vraaq: hoeveel vee gaat er komen?
Antwoord door het bestuur: in verband met de recente uitspraak van de Raad van State in verband met de
PAS, denken we van start te gaan met 4 varkens en 125 kippen
Opmerkinq: een omwonende verwijt het bestuur hierover niet eerlijk en duidelijk te zijn. ln de
vergunningaanvraag aan de gemeente is sprake van maximaal 25 varkens en maximaal 1000 kippen
Toelichtinq door het bestuur: het is en blijft onze doelstelling om maximaal 500 monden te voeden. ln de
blauwdruk van het Herenboeren concept staat daarvoor een inschatting van maximaal 25 varkens en 1000
kippen. De PAS verhindert vooralsnog om met die inschatting te starten en daarom is het aantal nu ingezet
op 4 varkens en 125 kippen. Op termijn denken we dat er een oplossing komt voor de PAs-impasse.
Overigens is het aantal dieren ook sterk afhankelijk van het aandeel vegetariërs van onze leden. Overigens



is er geen rundvee voorzien op deze locatie, omdat de grondomvang van 12 ha daarvoor op dit moment

niet toereikend is.

Opmerkino: dezelfde persoon betwijfelt het recht om überhaupt dieren te kunnen houden op de

Herenboerderij, vanwege de PAS. Volgens hem is de gehanteerde berekeningsmethode om stikstof-

depositie te berekenen (Aerius calculator) ongeldig verklaard en is er geen enkele uitbreiding meer

toegestaan.
Antwoord door het bestuur: de stelling omtrent de rekenmethode is pertinent onwaar. De methode is

inderdaad niet toereikend en geschikt bevonden, maar omdat er nu niets anders is dan deze methode,

wordt deze formeel nog steeds toegepast, totdat er een andere berekeningsmethode wordt vastgesteld

door de overheid. Herenboeren Weert mogen dus dieren houden zover die de norm van 0.00

mo/hectare/jaar in de Aerius berekeningsmethode niet overschrijdt. Op deze manier komen we uit op 4

varkens en 125 kippen.

Opmerkino: dezelfde persoon stelt voor om een evaluatie af te wachten (gepland in 20221van de

Herenboerderij in Boxtel. Die ligt sowieso 'beter' (namelijk naast de A2) zodat niemand last heeft van de

boerderij. ln 2022 zou dan het positieve effect van een Herenboerderij op de omgeving kunnen worden

geövalueerd.
Antwoord door het bestuur: we voldoen aan alle voorwaarden om op de gekozen locatie een

Herenboerderij te starten. Het is zeker niet het beleid van Herenboeren Nederland om het aantal

Herenboerderijen pas uit te bre¡den na2022. Wij zien de komst van de Herenboerderij als een verbetering

van zowel de luchtkwaliteit, omgeving en biodiversiteit.

Opmerkinq: dezelfde persoon daagt ons uit om het statement van verbeterde luchtkwaliteit te

onderbouwen.
Antwoord door het bestuur: we houden een beperkt aantal dieren, waarvan de mest direct op de gronden

van de boerderij wordt gebruikt. Daarnaast wordt meer stikstof in de bodem vastgehouden (minder dan we

uitstoten) door de manier van het land bewerken en worden zo'n 3000 fruitbomen aangeplant, met een

gunstig effect op fijnstof, het binden van COz en het brengen van organisch materiaal in de bodem.

Vraoq: parkeren, waar gaat dat gebeuren?

Antwoord qemeente: de gemeente heeft aangegeven dat er met voorrang op het bouwblok oeparkeerd

moef worden. Overloopterrein is de driehoek aan de overkant van de weg. Het is n¡et toegestaan om langs

de rijbaan te parkeren

Vraaq: diverse omwonenden maken zich zorgen over het parkeren en toename van verkeer

Antwoord van het bestuur: we zullen ons inzetten om het autoverkeer te beperken; wij begrijpen de zorgen

daarover. Wij hebben straks wekelijks contact met de leden, in verband met de uitgifte, we kunnen ze

instrueren en corrigeren. Velen zullen met de fiets komen, juist vanwege de gunstige ligging en wij zullen

dat zeker ook stimuleren. Verder zal de uitgifte worden gespreid over drie momenten in de week en is het

plan om deelnemers uit Nederweert lokaal te voorzien van de pakketten. De toegang vanaf de van

Gochlaan is NIET voor auto's bestemd (ondanks dat TomÏom daar anders over denkt).

Vrooq: wordt de boerderij bewoond?
Antwoord door het bestuur: het is mogelijk dat de boerderij bewoond gaat worden, door bijvoorbeeld de

boer of iemand anders. Op dit moment is daar nog geen zicht op.

Vrooo: waar komen de dieren(verblijven) en lopen die los?

Antwoord van het bestuur: de varkens lopen in principe buiten, maar hebben wel een mobiele schuilplaats.

Kippen hebben een mobiele kip-caravan met buitenverblijf, dat steeds over een ander deel van het terrein

trekt. Er zal een zekere afstand moeten worden bewaard tot de aangrenzende percelen. De gemeente moet

die afstand nog bepalen. Wij willen in goed overleg met de omwonenden de terreininrichting afstemmen

zodat er niemand onnodig last heeft van onze dieren.

Vraoo: worden de dieren op het terrein geslacht?

Antwoord van het bestuur: nee, dat is wettelijk verboden. Wij zullen een diervriendelijke slachterij zoeken

in de buurt.
Vraoq: onder welke omstandigheden zullen er 25 varkens en 1000 kippen komen?

Antwoord van het bestuur: als we uitgroeien tot het maximum van 500 monden (dat is maximaal, anders

niet haalbaar voor een boer) en iedereen is vleeseter, dan zou dat aantal kunnen worden gehaald volgens

het rekenmodel. Ervaring uit Boxtel leert dat er daar vleesoverschot is met hun 20 varkens. Bij de kippen is

het van grote invloed of er zowel leg- als vleeskippen zijn, naast de invloed van het aantal vegetariër en/of
veganisten.
Vroaq: ls het bij het bestuur bekend wat de gemeente van plan is met de Mastenbroek, in verband met

afwateringsproblemen in de wijk? Men wil een infiltratieriool aanleggen. ls er overleg mogelijk met de

omwonenden om een gezamenlijk standpunt te bepalen?



Antwoord van het bestuur: we hebben van de plannen gehoord, maar ons er nog niet in verdiept. Wij staan
open om hierover verder overleg te hebben
Vraaa: komen er regelmatig bezoekers op de boerderij, behalve de coöperatie-leden?
Antwoord van het bestuur: educatie is voor ons een belangrijk aspect. Het zou kunnen dat we af en toe een
schoolklas op bezoek krijgen om de boerderij te laten zien en ervaren.
Vraoq: zijn er openingstijden van de boerderij?
Antwoord von het bestuur: behalve de uitgiftemomenten voor de pakketten, zullen er mogelijk af en toe
workshops worden gehouden voor de leden, bijvoorbeeld het inmaken van groente en fruit, omdat dat
belangrijk is voor het eten 'met het seizoen'. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen hoe het precies zit
met de openingstijden
Vrooq: een van de omwonenden zou het vervelend vinden als er op willekeurige momenten mensen langs
zijn terrein komen, onderweg naar een van de percelen (hoewel de toegangsweg daarnaar toe gemeente-
eigendom is). Hij ziet de Herenboeren als ongewenste indringer in de habitat van de buurt
Antwoord von het bestuur: behalve de boer zullen wij niet onnodig langs aangrenzende percelen lopen,
maar helemaal afzien van het betreden van ons eigen terrein gaat te ver. ln voorkomende gevallen kunnen
wij aanbieden om een groene afscheiding aan te leggen zodat privacy wordt gewaarborgd. We zullen dit op
aangeven van de betreffende omwonende verder 1 op 1 bespreken
Vraoq: wie is de contactpersoon voor de omgeving?
Antwoord van het bestuur: daar hebben we nog niet over nagedacht, we komen daar de volgende keer op
terug
Vrooq: is er al een concept schets van de inrichting, waarop de omwonenden kunnen reageren?
Antwoord van het bestuur: nog niet, door eerdere ervaring hebben we dit keer juist gekozen om blanco de
discussie met de omwonenden aan te gaan. We willen graag kijken of en hoe we de zorgen en wensen van
de buurt kunnen meenemen in ons inrichtingsplan. Voorstel om op basis van de discussie vanavond een
eerste schets te maken en deze eenmaal met direct aanwonenden te bespreken en eventueel aan te passen

Vervolgactie(s)
a) Herenboeren gaat zorgen dat de lijst met uitgenodigden compleet en correct is

b) Herenboeren gaat een inrichtingsschets maken en deze bespreken met de direct
aanwonenden. Wij zorgen voor de uitnodiging

c) Herenboeren gaat nadenken over een contactpersoon voor de buurt

Sluiting
Ron Geurts bedankt eenieder voor de aanwezigheid

Namens het bestuur, Tiny van den Wittenboer, secretaris
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