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Herenboeren vinden hun parel

De herenboeren in Weert hebben hun parel. In een gebied van ruim tien
hectare aan de Kruispeelweg komt de tweede herenboerderij van Nederland.
Daar worden vanaf komend jaar op duurzame wijze groenten en fruit gekweekt
en blije dieren gehouden.

DOOR LEON JANSSEN

De ruilverkaveling heeft er geen vat op gehad, waardoor het gebied Stille Oord langs
de Kruispeelweg er nog steeds uitziet als honderd jaar geleden. Alleen de vervallen
langgevelboerderij laat zien dat de tijd toch niet heeft stilgestaan. Het is de plek waar
Herenboeren Land van Weert gaat landen. Een verborgen parel in het Weerter
landschap.

De herenboerderij Weert landt op een historische plek. V.l.n.r. Ron Geurts, Caesarine Mertens en Raymond Pahlplatz.
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Voorzitter Ron Geurts en bestuursleden Caesarine Mertens en Raymond Pahlplatz van
de Stichting Herenboeren Land van Weert kijken tevreden om zich heen. Ook zij
waren vaker over de Kruispeelweg voorbijgereden zonder te beseffen dat zich aan het
eind van een verstopte oprijlaan zo’n mooi stukje Weert bevond. Weilanden,
omzoomd met bomen, een rietkraag en de beken Weertbeek en Stiloord. Dit is de plek
waar Herenboerderij Land van Weert kan gedijen, onderstreept het drietal zijn keuze
voor deze locatie.
Het landbouwgebied tussen de Diesterbaan en de Kruispeelweg was tot voor kort
eigendom van Jan en Lenie Krops. Nu de herenboeren er landen, gaat ook een oude
wens van het echtpaar min of meer in vervulling. Het wilde namelijk tien jaar terug al
van het gebied een landgoed maken.
Nu is het tien hectare grote gebied verkocht aan een Weerter ondernemer. Die
verpacht het op zijn beurt weer aan de herenboeren.
„Alle puzzelstukjes vielen plots in mekaar”, zegt Geurts. „Een boer die wilde verkopen,
een ondernemer die ons wil helpen door te kopen, de mooie historische omgeving,
waar vroeger al groenten en fruit gekweekt werden dat op de markt in Weert werd
verkocht en de korte afstand tot de stad. Het past perfect. Dit hadden we nooit kunnen
dromen.”
„Maar het werd ook tijd voor een concrete locatie”, vindt Pahlplatz. „We zijn nu
anderhalf jaar bezig met herenboeren en er hebben zich 83 huishoudens aangemeld.
Er zijn echter wel vijfhonderd geïnteresseerden die wachtten op het moment dat de
herenboerderij er ook daadwerkelijk zou komen. Aan die boom gaan we nu schudden.
We hebben zeker 150 gezinnen nodig, om het plaatje rond te krijgen. Maar met deze
plek halen we die snel bij elkaar.” Drie werkgroepen gaan binnenkort aan de slag om
het bedje voor de Weerter herenboeren te spreiden. Die kunnen dan vanaf volgend
jaar aan de slag met het kweken van groenten en fruit. Verder krijgen er scharrelende
varkens en kippen ruimschoots de tijd om te groeien.
Informatie over infoavonden en de open dag bij het landgoed op 9 september is te
vinden op landvanweert.herenboeren.nl


