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Team in Empe nu compleet 

en gaat aan de slag 
Het duurde iets langer dan gehoopt, maar sinds 

juni 2022 is het perceelteam in Empe compleet. In 

deze eerste nieuwsbrief stellen we het graag team kort aan je voor. Dit perceelteam is de spin in het web 

tussen pachters, vrijwilligers, mensen uit de omgeving en het bestuur en de landelijke teams van Land 

van Ons. Het voorbereidende werk van kwartiermaker Henk Verschoor wordt zo doorgezet. 
 

Adelijne Martin is de nieuwe coördinator, zij heeft er 

zin in: “Ik heb een grote liefde voor de natuur en 

vind het daarom mooi dat ik mijn kennis en ervaring 

kan inzetten om in de buurt wat goeds te doen voor 

de biodiversiteit.” Adelijne woont in Warnsveld. Het 

team bestaat in totaal uit vijf mensen: 
 

▪ Adelijne Martin – coördinator 

▪ Brigitte Habraken – monitoring  

                                                   biodiversiteit 

▪ Frank van den Haak – secretaris 

▪ Ron Brus – omgevingsmanager 

▪ Martijn Vellekoop – communicatie 
 

In de komende nieuwsbrieven gaan we alle 

teamleden aan je voorstellen. Adelijne is het eerste 

aanspreekpunt voor pachters en vrijwilligers. Mail 

Adelijne gerust via empe@landvanons.nl of bel met 

haar via 06 5534 7006. 

Nieuwsbrief perceelteam Empe 

Land van Ons werkt als burgercoöperatie aan biodiversiteit door het 

kopen, beheren en verpachten van landbouwgrond. Bij Empe liggen 

twee percelen van Land van Ons, ruim 28 hectare groot. Sinds eind 

2021 werken de pachters, het perceelteam en vrijwilligers daar samen 

aan dit doel. Het perceelteam in Empe verstuurt drie tot vijf keer per 

jaar een nieuwsbrief om je op de hoogte te houden. 

In deze nieuwsbrief 
▪ Team in Empe nu compleet en gaat aan de slag 

▪ Even voorstellen: de nieuwe pachters in Empe 

▪ Vrijwilligers gezocht voor monitoring biodiversiteit 

▪ Hulp van Natuurmonumenten voor het maaien 

Juli 2021 

mailto:empe@landvanons.nl


2 

 

Even voorstellen: de nieuwe pachters in Empe 
Op zondag 27 februari 2022 zijn in Empe de pachtovereenkomsten ondertekend tussen coöperatie Land 

van Ons en de nieuwe pachters. Biologische boer Hans Nieuwenburg (met blauwe jas op de voorgrond) 

gaat op de percelen onder meer veldbonen verbouwen en Jerseykoeien laten grazen. Marin van Sprang 

en Rob le Rutte gaan zeldzame appels kweken in een hoogstamboomgaard. 

 

Boerderijwinkel 

Een van de nieuwe pachters, Hans Nieuwenburg, is opgegroeid op een boerderij. Hij pacht veruit het 

grootste deel van de percelen. Op de foto geeft hij in zijn blauwe jas een hand aan Franke Remerie, voorzitter 

van Land van Ons. Tot 2015 was Hans actief in de logistiek rond voedsel. In dat jaar gooide hij het roer om en 

is hij biologische boer geworden. Samen met zijn vrouw runt hij een boerderij en boerderijwinkel. Zijn winkel 

‘De Nieuwenburgt’ is te vinden aan de Kappersweg 5 in Spankeren. Nieuwenburg: “We zijn een familiebedrijf, 

mijn kinderen en schoonouders helpen mee. Hier in Empe willen we veldbonen voor de koeien verbouwen 

en lupine voor het maken van lupinebrood.” Meer informatie is te vinden op www.denieuwenburgt.nl. 

 

Appelbomen planten 

Half maart hebben vrijwilligers in Empe 

hoogstam appelbomen geplant. Dat 

gebeurde onder de deskundige begeleiding 

van Rob le Rutte en Marin van Sprang, die 

een deel van het land pachten. Eerder stond 

er mais op dit deel van het land, van circa 1,5 

hectare. Op termijn gaat er tussen de 

appelbomen kruidenrijk grasland komen. 

 

Vervolg op de volgende pagina…  

http://www.denieuwenburgt.nl/
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Geduld 

Naar verwachting duurt het vijf tot tien jaar voordat de 

appelbomen vrucht geven. Vanaf dat moment worden de 

appels gebruikt om extra smaak te geven aan de cider van 

deze twee enthousiaste, nieuwe pachters. Rob le Rutte en 

Marin van Sprang willen hoogstamboomgaarden in de 

IJsselstreek te behouden. Van Sprang: “Vroeger had elke 

boerderij een appelboomgaard. Dat was handig, dan 

konden de appels hoog groeien en de koeien konden 

eronder grazen. Tegenwoordig is er voor veel van die 

appelrassen geen bestemming meer. Met Rob ben ik 

daarom een bedrijfje gestart dat lekkere cider van appels 

uit die hoogstamboomgaarden maakt, zo krijgt dat fruit 

weer een bestemming.” 

 

Enthousiast vertelt Van Sprang wat bijzonder is aan de bomen die geplant worden: “De rassen die we hier 

planten zijn een aanvulling op de smaken die we al van particulieren krijgen. Van particulieren krijgen we 

vaak appels met veel suikers en zuren. We gaan dat mengen met de rassen die we hier vandaag planten, 

zoals Kingston Black en Ellis Bitter, deze rassen hebben ook wat bitter in de smaak. Zo wordt de smaak van 

de cider completer, net zoals met tanines in wijn.” 

 

Uit de hand gelopen 

Rob le Rutte is zondermeer een expert op het vlak van 

hoogstamappelboomgaarden, hij is inmiddels met pensioen. 

Marin van Sprang doet dit naast zijn reguliere werk. Van Sprang 

vertelt: “In het dagelijks leven werk ik als projectmanager in de 

ICT. Deze boomgaard is een beetje een uit de hand gelopen 

hobby. Ons doel is om hoogstamboomgaarden in onze streek 

te houden. Want die boomgaarden zijn kenmerkend voor het 

mooie landschap rond de IJssel.” Meer informatie over 

Iesselcider is te vinden op www.iesselcider.nl. 

 

Vrijwilligers gezocht voor monitoring biodiversiteit 
De monitoring van de biodiversiteit is gestart. En dat is best een hele klus. Een paar keer per jaar wordt op 

gekeken welke planten en dieren aanwezig zijn op de percelen, via een vaste systematiek, zodat de 

resultaten vergelijkbaar zijn. Daarom zoeken we vrijwilligers om met de wind in de haren mee te helpen. 

 

Wormen zijn één van de indicatoren die een indruk geven van of het goed gaat met de biodiversiteit op de 

percelen. Daarom zijn begin april door Hiske Feenstra (vrijwilliger) en Ron Brus (omgevingsmanager) de 

wormen voor het eerst geteld. Daarnaast heeft Henk Verschoor samen met Frank van den Haak de eerste 

vogeltellingen uitgevoerd. En de resultaten? Daar is nog weinig over te zeggen. Het is immers de eerste keer, 

dat er geteld is. Wel leuk om te vermelden is de rode wouw, die Henk bij de eerste vogeltelling heeft gezien; 

er zit een broedpaar in het gebied. 

 

Vrijwilligers gezocht 

Dit jaar worden de wormen, de vogels, de planten en bestuivers (vlinders, bijen, hommels, zweefvliegen) nog 

een aantal keren geteld. Wie vindt het leuk om daarbij te helpen? Aanmelden kan via empe@landvanons.nl 

of bel met Adelijne (coördinator) via bel met haar via 06 5534 7006. In de toekomst hopen we de tellingen 

samen met enthousiaste vrijwilligers uit de wijde omgeving te gaan doen. 

http://www.iesselcider.nl/
mailto:empe@landvanons.nl
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Hulp van Natuurmonumenten  

voor het maaien 
Voordat pachter Hans zou gaan maaien, is met een drone 

gekeken welke dieren (vogels, hazen, reeën) eventueel 

aanwezig zouden zijn, zodat daar bij het maaien rekening 

mee gehouden kon worden. Daarvoor is mooi 

samengewerkt met Natuurmonumenten. 

 

Begin mei stonden Ron (omgevingsmanager), Hans en de 

mensen van Natuurmonumenten vroeg op, om een indruk  

op te doen van de aanwezige dieren op het grasperceel in 

Empe. Uiteindelijk zijn ze met de drone van Natuurmonu-

menten vier hazen gespot. De maaier heeft bij het maaien 

rekening gehouden met de hazen. En als bonus was er de 

mooie plaat op de foto die u hier bovenaan de pagina ziet.  
 

 

Over Land van Ons 
Bij biodiversiteit denkt vrijwel iedereen direct aan de 

natuur. Toch richt Land van Ons zich op de landbouw-

gebieden. Want het grootste deel van Nederland bestaat 

uit landbouwgrond; en daar is het verlies van biodiversi-

teit het grootst geweest. Het platteland hoort meer te zijn 

dan een plek voor windmolens, distributiecentra en 

zonneweides. Wij willen een zo natuurlijk mogelijk, 

kleinschalig landschap in plaats van grootschalige 

productieweides en -akkers.  

 

Land van Ons werkt aan een nieuwe ‘ecologische hoofd-

structuur’, maar dan met landbouwgrond. Een grote 

buffer verantwoord gebruikte grond die het fundament 

vormt onder een duurzame biodiversiteit. Samen met de 

boer maken we duurzame keuzes qua gewas, beplanten, 

inrichten en beheren van de akkers. Op deze manier 

ontstaan weer meer plekken waar een rijk bodemleven is 

en beschutting voor allerlei soorten planten, dieren en 

insecten. Door akkers te voorzien van bomen, hagen en 

struwelen wordt ons landschap diverser. 

 

Onze ambitie voor deze nieuwe ecologische hoofd-

structuur: een omvang van 300.000 hectare, dat is 15% 

van alle landbouwgrond in Nederland. Een grote opgave, 

maar niet onmogelijk als iedereen helpt om (vierkante) 

meters te maken! Voor € 20 per jaar ben je deelnemer. 

Kijk voor meer informatie op www.landvanons.nl.   

http://www.landvanons.nl/
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