
Bioboerderij 't Reigershof (De Haan) zoekt bioboer.in 

 

’t Reigershof is een biologische geitenboerderij met kaasmakerij in De Haan sinds 1987. 

Op de boerderij melken we tweemaal daags een 300 tal geiten. Alle melk wordt bij ons 

verwerkt tot een 20 tal rauwmelkse kazen, die worden verkocht in de hoevewinkel, aan 

marktkramers, horeca en aan groothandels. Sinds kort is de boerderij omgevormd tot 

een coöperatieve vennootschap. 

Enkele doelstellingen van de coöperatie zijn: 

• Het ontwikkelen van een duurzame biologisch-dynamische geitenboerderij in al haar 

aspecten met melkverwerking als kernactiviteit 

 

• Eerlijke handel van biologische voedingsmiddelen en ecologische producten, streven 

naar een minimale ecologische voetafdruk 

 

• Het opzetten van een landbouwgemeenschap waarbinnen medewerkers zich 

beroepsmatig en individueel kunnen ontwikkelen, in verbinding met haar klanten 

 

• Werken aan bewustwording rond landbouw en voeding via allerhande activiteiten 

(vorming, opleiding, studie, bezoeken, cultuur op de boerderij) 

 

• Het bouwen aan vernieuwende economische structuren en aan eigendomsstructuren die 

de continuïteit van het landbouwbedrijf garanderen 
 

 

Renaat, die samen met Katrien de boerderij opgebouwd heeft, wil stillaan wat gaan afbouwen.  

Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe boer(in) om deze taken over te nemen en voltijds 

samen te werken met het bestaande team. 

Je opdracht bestaat uit de dagelijkse verzorging van de dieren (melken, voederen). Het 

opvolgen van het rantsoen, de beweiding, de gezondheid van de geiten, de fokkerij 

Je profiel: 

- Graag met dieren omgaan 

- Kennis/ervaring van voederteelten en grondbewerking 

- Sterke interesse in de biologische landbouw en gezonde voeding 

- Kennis/interesse in fokkerij is een meerwaarde 

- Zelfstandig kunnen werken 

- Goede fysieke conditie 

- Verantwoordelijkheidszin 



- Je bent bereid om indien nodig bijscholing te volgen 

- Je bent bereid flexibel te werken.  

- Goed functioneren in teamverband 

- technische vaardigheden (voor het uitvoeren van klussen) zijn een pluspunt 

- In het bezit van rijbewijs B en bij voorkeur rijbewijs G (of bereid dat te halen) 

- je bent bereid aandeelhouder en mede-bestuurder te worden 

Ons aanbod: 

- Full time job 

- werken op zelfstandige basis, met een vast maandloon 

- mogelijkheid tot woonst op de boerderij 

- Je werkt op een fijne werkplek met een dynamische en aangename werksfeer 

Solliciteren: 

 

- Zin om ons team te komen versterken? Super! Stuur een mail naar info@reigershof.be     

- Meer info: www.reigershof.be 

 

 

mailto:info@reigershof.be
http://www.reigershof.be/

