
 

 

 

 

Over het bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerderij De Eenzaamheid ligt op De Zwanburgerpolder, een poldereiland in de Zuid-Hollandse Kagerplassen. 

Het is een biologische melkveehouderij met eigen kaasmakerij en wordt gerund door de familie Van Schie. 

Voor De Eenzaamheid hebben ze de ambitie om het bedrijf van een niveau 2 naar een niveau 3 te brengen in 

het kader van natuurinclusieve landbouw zoals beschreven door Jan-Willem Erisman. 

 

De familie van Schie heeft voor de Kagerplassen een masterplan regeneratieve landbouw laten maken. Het 

doel is om van  biologische landbouw door te groeien naar regeneratieve landbouw, met bijzondere 

aandacht voor biodiversiteit. Ze gaan de bodem opbouwen, de uitstoot van broeikasgassen tot een minimum 

beperken en werken aan een betere waterkwaliteit. Onder andere door een nieuwe manier van 

mestverwerking (compostering), beweiding en kruidenrijkere graslanden. 

 

Robuust ras 

De Eenzaamheid begraast de polder met Montbeliarde koeien, een robuust ras dat melk geeft met een goede 

vet-eiwit verhouding. Daarvan maakt het bedrijf kaas, dat verkocht wordt onder de naam Wilde Weide Kaas. 

Ook een aantal andere boerderijen produceren kaas onder deze naam. Een deel van de kaas is nu nog 

bestemd voor de buitenlandse markt, maar op termijn wil De Eenzaamheid haar kaas meer lokaal afzetten. 

Het bedrijf levert nu al biologische producten voor BoerderijBoxen in Leiden. 

 

De huidige ligboxenstal wordt binnenkort vervangen door een nieuwe stal waar meer vaste mest in wordt 

geproduceerd. Ook wordt de stal voorzien van zonnepanelen, waardoor De Eenzaamheid voor elektriciteit 

zelfvoorzienend zal worden. 

 

 

 

Bedrijfsnaam De Eenzaamheid 

Ondernemer Roos, Jan en Joost van Schie 

Type bedrijf Biologische melkveehouderij en kaasmakerij 

Provincie Zuid-Holland 

Adres Zwanenburgerpolder 6 Warmond 

Telefoon - 

Website/email  https://boerderijdeeenzaamheid.nl  

Sociale media https://www.instagram.com/joost_van_schie  

Team Staatsbosbeheer Hollands Duin 

Contactpersoon pacht Erik Buijs 

Contactpersoon programmateam Hans Jolink, tel. 06-50213161 

  

Bedrijfsoppervlakte  

 Eigen grond 42 

 Pachtgrond Staatsbosbeheer 26 

 Pachtgrond overig 1 

De Eenzaamheid 

https://boerderijdeeenzaamheid.nl/
https://www.instagram.com/joost_van_schie


Regeneratieve landbouw 

Naast het land dat De Eenzaamheid met de koeien begrazen, hebben ze 5 hectare beschikbaar voor 

regeneratieve landbouwmethoden. Daar werken ze aan verbetering van bodem, biodiversiteit, waterkwaliteit 

en koolstofopslag. Juist omdat de eilandpolder relatief geïsoleerd ligt is het een ideale proeftuin. Ze 

ontwikkelen onder andere een moestuin en een theeplantage en ze verkennen de mogelijkheden voor natte 

teelten. 

 

Beheer voor Staatsbosbeheer 

De Eenzaamheid pacht grond op het nabij gelegen eiland de Lakerpolder. Daar beheren ze de graslanden 

voor Staatsbosbeheer. De familie Van Schie heeft hiervoor de juiste apparatuur en de juiste ervaring. Het 

maaisel is goed in te zetten in de bedrijfsvoering ten behoeve van de regeneratieve landbouw. Voor de 

samenwerking moet De Eenzaamheid de beschikking hebben over een pont om trekkers en machines over te 

varen van het ene naar het andere eiland en naar de vaste wal. 

 

Kagerplassen 

De Kagerplassen zijn een stelsel van veenplassen in het noorden van Zuid-Holland. Midden in de plassen 

liggen een aantal eilanden. Twee daarvan, de Lakerpolder en de Kogjespolder, zijn bij Staatsbosbeheer in 

beheer. In het voorjaar kleuren de eilanden geel van de dotterbloemen; de bruine kiekendief nestelt graag in 

het riet aan de randen. Twee monumentale molens zorgen ervoor dat de eilanden droog blijven. 

 

Meer informatie 

• Blogs over de ontwikkelingen op het bedrijf 

• Impressie van het bedrijf en het eiland 

https://boerderijdeeenzaamheid.nl/blogs/
https://youtu.be/LMFTPZTDENA

