
Beste Vrienden van de Eemlandhoeve, Gebruiksgenoten van de hoeve, 

Burgerbetrokkenen van Eemland300 voor ons landschap en anderen,  

 

Mag ik een beroep op jullie doen? 

Ik ben zeer dankbaar voor jullie betrokkenheid en commitment rondom de Eemlandhoeve. We 

hebben 5 jaar terug een stap gezet om burgers te betrekken bij onze gezamenlijke voedsel- en 

landschapsboerderij. Middels participaties van burgers: er zijn 70 burgers die met elkaar voor 

100.000 euro participaties ingebracht hebben. De meesten  1, sommigen 3 of 6 en zelfs iemand die 

10 participaties nam: voor zichzelf, hun kinderen en al hun kleinkinderen.  En: dat voorbeeld krijgt nu 

navolging bij meerdere boerenplekken: in Gelderland, Zuid Holland, Utrecht en Brabant is nu sterke 

interesse voor onze beweging burgerboerderijen. Kijk maar even op de website 

www.burgerboerderijen.nl Rond de hoeve zetten we deze koers ook verder uit – in samenwerking 

met burgers, boeren en overheden: verdiepen van duurzaamheid en dat gekoppeld aan ons voedsel.  

ik zit nu met het volgende. 

We willen graag een volgende stap maken rond die Eemlandhoeve duurzaamheid. We hebben nu 

twee jonge boeren – Henk Huijgen voor de koeien en Joel Diepeveen voor de moestuinen – en we 

willen graag hun toekomst verdiepen met duurzame energie. 

 

Boer Henk en Moestuinder Joel  

Er is een goed plan gemaakt – zonnepanelen op de drie daken van de Eemlandhoeve gebouwen – 

daarmee kunnen we bijna 100 KWh opbrengen – zelf gebruiken we er 40 KWh van per jaar. De rest 

leveren we terug, maar we gaan kijken om dat zoveel mogelijk ook op eigen bedrijf in te zetten 

(laadpalen, ambachtelijke verwerking van producten e.a.).  

We hebben een subsidie verleend gekregen van de Rijksoverheid op elke opgewekte KWh, we 

hebben een goedkope lening (1.88%) van de Provincie Utrecht kunnen krijgen, de offertes van de 

zonnepanelen, de leidingen en de aansluitingen hebben we binnen. Maar we moeten zelf nog 

minimaal 35.000 euro opbrengen voor deze duurzaamheidsinvestering. En dat hebben we niet 

voorradig. We kunnen zelf 10.000 euro opbrengen, 25.000 euro is nog nodig.  

We hebben nog een kleine maand om dit op te hoesten.  

Mijn twee vragen:  

http://www.burgerboerderijen.nl/


a. Heeft u zelf nog een mogelijkheid om een participatie (of meerdere participaties)  op te 

nemen op de hoeve – u krijgt er 50 extra punten voor in de vorm van goed en natuurlijk eten 

van boer Henk en boer Joel  – dat is meer dan de bank op dit moment geeft 

b. Een vriend neemt een vriend mee: heeft u een kennis of een verwant die het ook leuk zou 

vinden vriend van de Eemlandhoeve te worden – als 25 mensen dat hebben, dan zijn we al 

een hele stap op weg. Of: dat u iemand weet die als een sociale investeerder hierin zou 

willen meedoen.  

Weet, dit is een open vraag – ik stel hem namens de jonge boeren op de hoeve – en ook de 

voorbeeldwerking die hiervan uitgaat naar vele andere boeren in Nederland.   

U kunt contact opnemen met : janhuijgen@eemlandhoeve.nl voor afspraken en informatie.  

Hartelijke groet, 

Jan Huijgen/ boer op de Eemlandhoeve 

Mede namens bestuur vrienden: Desiree Berendsen (vz) Cees Henk Koelewijn (penningmeester) 

 

 

Eemlandhoeve: Twee Hoofdgebouwen + Groene Schuur bedekt met zonnepanelen -  

 

mailto:janhuijgen@eemlandhoeve.nl

