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Aanleiding Oosterwold is een jonge en unieke stedelijke ontwikkeling aan de oostkant van Almere. Naast de hoge
mate van zelforganisatie is een belangrijk kenmerk van Oosterwold dat minimaal 50% van elk perceel gereserveerd
moet worden voor stadslandbouw. Met andere woorden: iedere bewoner, initiatief of bedrijf wordt stadsboer in Oosterwold. In het masterplan van Oosterwold is de ambitie uitgesproken dat het gebied 10% van het voedselmandje
van Almere gaat vullen. Nu de eerste pioniers zijn gesetteld in Oosterwold begint de voedselproductie en daarmee
het nadenken over een afzetstructuur op gang te komen. Het is een aanmerkelijk risico dat de vele initiatieven stokken in goede bedoelingen en het gebied haar unieke kernwaarde -stadslandbouw- gaat verliezen wanneer de afzet
van de (over-)productie niet verder ontwikkelt. Met dit project vragen we ons af hoe de producenten, verwerkers
en ondernemers in Oosterwold een invulling kunnen geven aan (gezamenlijke) krachtige korte ketens in voedsel?
Werkwijze Onderzoekproject bestaat uit 3 onderdelen die in elk van de volgende pagina’s nader zal worden besproken:
1.
Overzicht krijgen van de potentie van korte ketens
2.
Beantwoorden van maximaal 4-5 prangende vragen van initiatieven over korte ketens
3.
Het in kaart brengen van initiatieven in korte ketens
Er is van het oorspronkelijke werkplan afgeweken vanwege de opgelegde Covid-19 maatregelen. Hieronder wordt
kort ingegaan op de resultaten van de drie onderdelen.

Resultaten (Vraag 1) Om een beter inzicht te krijgen in de stand van zaken en de potentie van stadslandbouw in
Oosterwold is een enquête uitgevoerd onder de (toekomstige) bewoners. 141 respondenten (dat is ruim 20% van
de huishoudens in Oosterwold) vulden de enquête in. Ze staan meestal positief tegenover stadslandbouw, geven
aan dat ze variërend op 500 tot 2.500 m2 stadslandbouw bedrijven, meestal groente en fruit en dat ze voornamelijk
nog voor eigen consumptie produceren. De meesten produceren nog niet voldoende om te kunnen afzetten. Wel
wordt er hardop nagedacht over de coördinatie en het stroomlijnen van de afzet wanneer het wel zo ver is. In twee
online bijeenkomsten is hierop voortgebouwd. Startpunt in beide bijeenkomsten was een viertal toekomstvisies
voor stadslandbouw in Oosterwold, samengesteld op basis van de enquête: weggeven, commercieel, betrokken en
pragmatisch. De discussie in de twee bijeenkomsten leidde naar vragen die nog onvoldoende beantwoord zijn: wie
neemt en heeft de regie, wie bepaalt de spelregels van stadslandbouw en op welke schaal moeten we gaan (samen-)
werken?
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Resultaten (Vraag 2 en 3) Initiatieven in Oosterwold werden benaderd om hun prangende vragen over de korte
ketens te delen. Dit leverde een 7-tal reacties op, die in drietal clusters zijn onder te brengen: borging/coördinatie
van productie en kwaliteit, inzicht in wat er nu al geproduceerd wordt en hoe kan Oosterwold platform worden voor
meer ondernemers. De eerste vraag is in overleg met de vraagsteller(s) uitgewerkt en vervolgens ondergebracht bij
de Wageningse Wetenschapswinkel. De tweede vraag is uitgewerkt in overleg met het gebiedsplatform Oosterwold
in een online initiatieven kaart:

http://www.platformoosterwold.nl/index.php/onderwerpen/stadslandbouw/stadslandbouwkaart
De vragen stellers van de derde vraag zijn in contact gebracht met landelijke initiatieven die nieuwe (stads)boeren
ondersteunen en opleiden.
Conclusie Het project laat zien dat stadslandbouw in Oosterwold, en daarmee ook de afzet keten, volop in ontwikkeling is. De meeste bewoners staan positief tegenover stadslandbouw, maar voor velen is het nog te vroeg in het
proces om werk te maken van de afzet (in welke vorm dan ook) van producten. Hoewel zelforganisatie een leidend
principe is in de wijk, lijkt enige vorm van coördinatie en regie nodig om een kennis- en afzetstructuur echt van de
grond te krijgen. Er zijn al wel een aantal initiatieven die een vorm van regie oppakken en met de organisatie van
afzet aan de slag gaan, maar de overkoepelende gebiedspartijen zouden hierin ook een rol kunnen nemen.

Meer informatie:
Jan Eelco Jansma| projectcoördinator Wageningen University & Research | janeelco.jansma@wur.nl
Koen van der Gaast | Aeres Hogeschool Almere | k.van.der.gaast@aeres.nl
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Factsheet #1 | September 2020

Enquête stadslandbouw Oosterwold
Deze factsheet presenteert de resultaten van de enquête naar stadslandbouw in Oosterwold. De enquête werd mei
2020 breed verspreid onder de huidige en toekomstige inwoners van Oosterwold. 141 respondenten vulden de
enquête in. Deze factsheet geeft een indruk hoe deze 141 respondenten stadslandbouw beleven, hoe ze er invulling
aan geven en waar ze behoefte aan hebben.
Een bijzonder kenmerk van Oosterwold is dat minimaal 50% van elk perceel gereserveerd is voor stadslandbouw.
Iedere bewoner, initiatief of bedrijf wordt hier naast projectontwikkelaar ook stadsboer. Het is nu een goed moment
om de stadslandbouw eens nader onder de loep te nemen. De pioniers zijn gesetteld en de wijk breidt zich voorspoedig
uit. De vraag is, hoe kunnen de stadsboeren van Oosterwold invulling geven aan de ambitie om in de toekomst
voor 10% bij te dragen aan het voedselmandje van Almere. Deze ambitie hebben Almere en Zeewolde immers
uitgesproken bij het opstellen van de visie voor Oosterwold.
Deze enquête is onderdeel van een project waarmee wij willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van
stadslandbouw in Oosterwold. Deze ontwikkeling is complex en uitdagend voor de inwoners van Oosterwold. Maar
gezamenlijk kunnen we er mogelijk wel een goede uitvoering aan geven. De enquête is een eerste stap, maar
belangrijker is het gesprek welke aanknopingspunten de resultaten bieden. Dat gesprek willen we 6 oktober starten.

Dashboard Oosterwold en Stadlandbouw
Deze beide figuren laten zien dat de meerderheid van de respondenten al in Oosterwold woont en aan stadslandbouw
doet. Zo’n 40% heeft zelfs al één of meerdere seizoenen achter de rug.

Fase Oosterwold

Fase Stadslandbouw

63% g
 eeft als reden dat ze
nog geen kavel hebben

12%

15%
57%

40%

31%
45%

Wonend op kavel
Kavel in ontwikkeling

Nog geen productie
Geen stadslandbouw

Voortraject

Een of meerdere seizoenen geoogst
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Producten, verwerking en verkoop

De grootte van de stadslandbouw-kavel ligt gemiddeld ergens tussen de 500 en 2.500 m2. Op de kavel staan veelal
fruitbomen en worden groenten, klein fruit, kruiden en bloemen geteeld. Het overgrote deel van de oogst wordt thuis
geconsumeerd of gedeeld met de omgeving. Het overschot wordt deels verwerkt tot sappen en jam. Slecht een klein
deel van de respondenten verkoopt de geoogste en/of verwerkte producten.
Verwerking:
78% doet aan verwerking
37% g
 eeft aan dat ze niet verwerkt omdat ze te weinig
produceren

Consumptie huishouden
Weggeven
Verwerkt
Verkocht
Delen met een collectief

Verkoop
16% doet aan verkoop
34% geeft aan dat ze niet verkopen omdat ze te weinig
produceren

Top 5 verwerkte en verbouwde producten
Verwerkte producten

Aantal respondenten

Verbouwde producten

Aantal respondenten

Jam

82

Fruit(bomen)

110

Sap

68

Kleinfruit

110

Wekken en fermenteren

47

Groenten

110

Alcohol

23

Kruiden

105

Bloemen en vaste planten

84

Non-food (boeketten, vachten etc.) 18

Wat is er nodig qua stadslandbouw?
We vroegen de respondenten ook wat er nodig is om stadslandbouw in Oosterwold verder te ontwikkelen. Bijna de
helft vindt dat er iets geregeld moet worden om de afzet te stroomlijnen. Dat kan via een winkel, platform, digitaal of
zelfs door een coördinator. Kennisuitwisseling en verwerkingslocatie zouden daarnaast ook aandacht moeten krijgen.
7%

2%

Een digitaal systeem voor ruil of verkoop van producten

6%
9%

Een winkel of ander platform waar overtollig voedsel naartoe kan
Een coordinatie van afzet van producten

21%

De beschikbaarheid van online kennisplatform of handboek over teelt
Een verwerkingslocatie voor stadslandbouwproducten in Oosterwold

9%

14%

Meer trainingen en cursussen
We moeten elkaar onderling meer uitdagen en stimuleren
De beschikbaarheid van een adviseur teelt

10%

Anders
12%

Niets

10%
Meer informatie:
Jan Eelco Jansma| projectcoördinator Wageningen University & Research | janeelco.jansma@wur.nl
Koen van der Gaast | Aeres Hogeschool Almere | k.van.der.gaast@aeres.nl
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Factsheet #2 | December 2020

Vervolg bijeenkomsten enquête stadslandbouw
De bevindingen van de enquête die in het kader van het project Krachtige Korte Ketens in Oosterwold is uitgevoerd
zijn aan de bewoners teruggegeven in twee online bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst werd de data
met de bewoners gedeeld, en werd hen gevraagd te reflecteren op vier toekomstvisies op stadslandbouw die de
onderzoekers op basis van de enquête hadden opgesteld. De tweede bijeenkomst bouwde voort op de eerste. De
tweede bijeenkomst stelde een zevental initiatieven rond stadslandbouw centraal. Beide bijeenkomsten werden
bezocht door tussen de 60 en 80 bewoners.

Bijeenkomst I
Het startpunt van het gesprek met de bewoners van Oosterwold was een viertal toekomstvisies over hoe stadslandbouw zich zou kunnen ontwikkelen in Oosterwold (zie Tabel 1). Deze types waren opgesteld door de onderzoekers
en ontleend aan de enquête.
Toekomstvisie

Omschrijving

Weggeven

Stadslandbouw als een altruïstische activiteit, de (over-)productie gaat idealiter naar degene die het nodig
hebben (e.g. goede doelen)

Commercieel

Stadslandbouw als een commerciële activiteit, er mag aan verdiend worden

Betrokkenheid

Stadslandbouw als een maatschappelijke activiteit, het stimuleert betrokkenheid en sociale interactie

Pragmatisch

Stadslandbouw als een activiteit inherent aan wonen in Oosterwold, de invulling is afhankelijk van de mogelijkheden van de bewoners

Tabel 1: Toekomstvisies stadslandbouw Oosterwold op basis van de enquête

Uit een online peiling tijdens de eerste bijeenkomst bleek dat de meeste deelnemers zich verwant voelden met de
weggevers-visie (47%) en, in iets mindere mate, met het commerciële (38%). Hoewel de deelnemers zich konden
herkennen in de vier typen, gaven ze aan dat in de praktijk het onderscheid niet zo scherp is en zeker voor velerlei
uitleg vatbaar is. Ter illustratie gaf een bewoner aan dat ze haar honing verkoopt om de kosten van bijen-houden
te kunnen compenseren. Een ander gaf aan dat ze een commerciële invulling van stadslandbouw combineert met
een niet-commerciële rol. Ook waren er bewoners die best zouden willen verkopen, maar niet over de benodigde
kennis en vaardigheden beschikken. Anderen maakten zich zorgen over de wet- en regelgeving op het gebied van
kwaliteitseisen wanneer ze hun voedsel zouden verkopen. Weer een ander merkte op dat commerciële verkoop niet
het doel zou moeten zijn omdat het haaks zou staan op het idee achter Oosterwold.
Het beeld dat men had bij de pragmatische visie was dubbel. Weinigen in de bijeenkomsten associeerden zichzelf
er mee, en sommigen gaven ook aan dat het kwam omdat ze dit te negatief vonden klinken. Ze associeerden het
met de groep mensen die (nog) te weinig aan stadslandbouw doen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat de pragmatische
visie niet op een lijn gezet moet worden met passiviteit. Veel bewoners hebben een fulltime baan, tijd en ruimte om
in stadslandbouw in te zetten is beperkt. Een meer pragmatische instelling kan dan bijvoorbeeld betekenen dat een
bewoner niet focussed op productie, maar wel een bloemenweide aanlegt hetgeen de biodiversiteit ten goede komt.
Aan het eind van de eerste bijeenkomst werd duidelijk dat de deelnemers behoefte hadden aan een vervolg. Er
werden vele punten benoemd, maar drie acties stonden centraal (zie Tabel 2). Hierin wilden ze zelf de lead nemen.
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Bijeenkomst II
Actieagenda

1. Gezamenlijke fysieke plekken in Oosterwold om samen activiteiten op te zetten (e.g. kookcursussen, verwerking en opslag).
2. Kennisnetwerken om ideeën expertise en ervaringen uit te wisselen.
3. Platforms voor de coördinatie en vermarkting van teelt, commercieel en niet-commercieel.
Tabel 2: Actie-agenda na bijeenkomst I

In de tweede bijeenkomst is de actieagenda (zie Tabel 2) gefaciliteerd door bewoners uit te dagen hun ideeën over
een van de drie onderwerpen te pitchen. 7 bewoners meldden zich om te pitchen, sommigen hadden een concreet
plan, anderen een idee of wens. Na deze pitches werd de gelegenheid geboden om in vier kleinere groepen deze
ideeën te verrijken om ze daarna concreet te maken. De groepen waren thematisch ingedeeld: kennisnetwerk,
fysieke plek, consumenten coöperatie en coöperatie voor vermarkting (zie Tabel 3).
Kennisnetwerken

Fysieke plek

Coordinatie en
vermarkting
commercieel

Coordinatie en vermarkting
niet commercieel

Oogsterwold (1)
Vertical farming (6)
Permacultuur (7)

Gemeenschappelijke kas in Oosterwold (verzamelpunt, delen materiaal, multifunctioneel en niet
commercieel (5)

Coöperatie (2)
Stichting
coöperatie (3)

Consumenten coöperatie (4)
(bewoners kopen gezamenlijk in
zodat ze ook betaalbaar,
biologisch en lokaal kunnen
consumeren wat ze niet zelf
produceren

Tabel 3: Pitches per themagroep. Achter de pitch staat de volgorde waarin deze gehouden is.

In de vier verdiepende groepsgesprekken kwamen duidelijk drie gemeenschappelijke thema’s boven drijven:
Spelregels
Een belangrijk element in het verder uitbouwen van stadslandbouw zijn
de spelregels die zijn opgesteld, spelregels voor wat wel en niet kan en
mag in Oosterwold. Sommige spelregels zouden nu onduidelijk of zelfs
ontmoedigend zijn voor stadslandbouw. Zo gelden kassen nu bijvoorbeeld niet als ‘groen’ (i.e. gebruikt voor stadslandbouw) maar als ‘rood’
(i.e. gebruikt voor wonen). Bewoners zouden graag een soort filter
willen waarmee ieder nieuw idee kan worden getoetst of het wel of niet
kan.
Schaal
Een belangrijke vraag is de schaal waarop Oosterwold voedsel moet
produceren. Is het voor eigen gebruik, Oosterwold, Almere, voor Flevoland of zelfs nog verder? In het oorspronkelijke masterplan voor Oosterwold staat dat het gebied in de toekomst voor 10% gaat bijdragen
aan het voedselmandje van Almere. Niet iedereen voelt zich geroepen
om aan deze ambitie te voldoen, vragen zich zelfs af of het haalbaar
is. Terwijl anderen dit als argument zien om de regie op productie en
verkoop te nemen. Ook werd opgemerkt dat het zonde zou zijn om zelf
het wiel opnieuw uit te vinden, en of het niet beter is om bij regionale
of landelijke ontwikkelingen aan te sluiten.

Regie
Het is vaak onduidelijk wie de regie zou moeten
voeren in Oosterwold: bewoners of gemeente.
De gemeente wil graag dat de bewoners het
helemaal zelf doen, maar bewoners ontberen
ook vaak middelen (tijd en geld) en expertise.
Een idee dat de bewoners naar voren brengen
is een kennisregisseur per thema (e.g. permacultuur, vertical farming, wijnbouw), en om de
bestaande platformen (Oogsterwold, Platform
Oosterwold) hier een centrale rol in te geven.
Sommige bewoners zien liever geen commerciële
inbreng. Dit kan beperkend zijn bij het bepalen
wie de verdieping van stadslandbouw oppakt. Bij
de gesprekken over de coöperatie en consumenten coöperatie, waar er wel al duidelijke regie is,
aarzelde sommige bewoners om deel te nemen
omdat ze bepaalde eisen en condities hadden. De
regisseurs gaven daarbij aan dat juist door deel
te nemen, ze zelf inspraak hadden om deze eisen
en condities ingewilligd te zien.

Meer informatie:
Jan Eelco Jansma| projectcoördinator Wageningen University & Research | janeelco.jansma@wur.nl
Koen van der Gaast | Aeres Hogeschool Almere | k.van.der.gaast@aeres.nl
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Factsheet #3 | December 2020

Prangende vragen m.b.t. de ontwikkeling van korte ketens in Oosterwold.
Om inzicht te krijgen in de kwesties, “prangende vragen”, waar initiatieven op het gebied van korte ketens in
Oosterwold tegen aan lopen is een inventarisatie uitgevoerd. Uit deze inventarisatie komen drie generieke vragen
boven drijven:
1. Hoe kan de teelt gecoördineerd en de kwaliteit geborgd worden (ingediend door: Cooperatie Oosterwold en
Oogsterwold)
2. Hoe kunnen we het aanbod van datgene wat nu al in Oosterwold geproduceerd wordt inzichtelijk maken voor
bewoners van Oosterwold (ingediend door: Odin en Boerderij Vliervelden)
3. Is er ruimte voor meer (kleinschalige) professionele productiebedrijven in Oosterwold als de
stadslandbouwarealen van meerdere initiatieven gecombineerd worden (ingediend door: Boerderij Uniek
Leven, Stadsbomerij en CSA Tuin-moes)

#1 Coördinatie van de teelt en kwaliteitsborging
De bewoners van Oosterwold ervaren zowel de teelt van gewassen als afzet van producten als een uitdaging. Dit
blijkt uit de enquête die in kader van dit onderzoek is uitgevoerd. Zeker nu Oosterwold een sterke groei doormaakt,
groeit de behoefte aan samenwerking en coördinatie rond stadslandbouw.
Coöperatie Oosterwold is een initiatief dat op deze behoefte wil inspringen. Het wil bewoners van Oosterwold verbinden en ondersteunen bij de ontwikkeling van de stadslandbouw, zowel bij de teelt als het vermarkten van producten.
Dit door het aanbieden van kennis, het samen inkopen van zaaizaad en plantgoed etc. Op dit terrein zal worden
samengewerkt met het kennisplatform Oogsterwold. Tevens is de coöperatie de vertegenwoordiger van haar leden
richting de markt.
Vragen die door deze partijen gesteld zijn:
1. Welke eisen worden door wie aan de producenten en het door hen gebruikte zaai/pootgoed gesteld?
2. Hoe en door wie wordt de (benodigde) kwaliteit van de aangeleverde producten bepaald?
3. Wie bepaalt wat geteeld gaat worden? Van wie is de oogst?
4. Hoe en door wie wordt de productie afgestemd?
5. Wat is het verdienmodel voor Oosterwolders?
Het beantwoorden van deze vragen, vraagt meer tijd dan in dit deelproject beschikbaar is. De vraag is daarom uitgewerkt en ondergebracht bij de Wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit en Research. De Wetenschapswinkel
gaat de Coöperatie Oosterwold i.o. ondersteunen bij:
•
•

Opzetten van een coöperatie voor bewoners van Oosterwold die op een serieuze manier aan stadslandbouw
willen doen;
Maken van een tool / manual: per groente- en fruitgroep alle voorwaarden en interne regels waaraan voldaan
moet worden bij de teelt, zodat er ook aan professionele externe partijen geleverd kan worden.

Daarnaast is een korte deskstudie uitgevoerd naar het “verdienmodel” voor de leden van de coöperatie. Dit blijkt een
zeer lastig te beantwoorden vraag te zijn omdat er nog geen enkel zicht is op, welke gewassen de coöperatie gaat
laten verbouwen, wie het product uiteindelijk gaat afnemen en welke kosten de coöperatie bij haar leden in rekening
gaat brengen. De financiële opbrengst van een stuk grond van 500 m2 kan hierdoor variëren tussen de €125 en
€2.500. Het advies aan de coöperatie is dan ook om op basis van het uiteindelijke financiële resultaat achteraf een
vergoeding aan de deelnemers te betalen in plaats van voorafgaand aan de teelt toezeggingen te doen.
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#2 Het inzichtelijk maken van het aanbod van datgene wat in Oosterwold geproduceerd wordt

Het bijeenbrengen van de lokale vraag en het aanbod staat bij meerdere partijen hoog op de agenda. Enerzijds zijn
er partijen als de biologisch dynamische coöperatieve winkel Odin en de Coöperatie Oosterwold. Deze zijn vooral
op zoek naar producenten en partners om mee samen te werken. Anderzijds zijn er mensen die zich storen aan
de grote hoeveelheid bezorgdiensten die continue in Oosterwold rondrijden om voedsel van ver af te leveren bij de
consument. Dit terwijl er ook al een flink aantal initiatieven in Oosterwold zijn waar mensen lokale producten kunnen
kopen, denk aan Pluktuin Vliervelden, CSA-bedrijf Tuin-moes, Bakkerij de Tureluur, Tuinderij de Arend enzovoort.

Stadslandbouwkaart Oosterwold
(http://www.platformoosterwold.nl/index.php/onderwerpen/
stadslandbouw/stadslandbouwkaart)

Via twee wegen is deze vraag beantwoord. Allereerst is input voor
een initiatievenkaart verzameld. Op deze kaart is te vinden waar
er voedsel wordt geproduceerd en op welke locaties dit gekocht
kan worden. De bedoeling is dat deze online kaart inzichtelijk
maakt wie wat produceert of te koop aanbiedt. In totaal zijn er
zo’n 25 verschillende initiatieven benoemd die terug te vinden zijn
op de initiatievenkaart. Daarnaast is tijdens de de tweede online
sessie in het kader van dit project ruimte geboden aan lokale initiatieven om zich aan elkaar te presenteren.

#3 Kansen voor kleinschalige professionele productiebedrijven in Oosterwold
Momenteel zijn er twee initiatieven die een bedrijfsmodel hebben ontwikkeld waarbij ze gebruik maken van grond
die bewoners van Oosterwold beschikbaar hebben voor stadslandbouw. Beide initiatieven verbazen zich er over dat
hun concept geen navolging vindt. Terwijl er verschillende initiatieven in Oosterwold zijn die moeite hebben om een
goede invulling te geven aan hun stadslandbouwverplichting. Dit zijn zowel enkele grote individuele initiatieven als
collectieven.
Om hierin een rol te kunnen spelen dienen een aantal vragen en obstakels overwonnen te worden. Denk hierbij aan:
• Wat voor bedrijfstypes zijn er denkbaar en wat zijn logische combinaties;
• Waar vindt je geschikte ondernemers.
Kansrijk geachte bedrijfstypes zijn bijvoorbeeld de teelt
van paddenstoelen, speciale groentegewassen met een
hoge toegevoegde waarde (aardbeien, rabarber, primeuraardappels, asperges, truffelaardappels) en combinaties van fruitteelt met kippen en begrazing.
Bron: Landgilde.nl | Matchingplatform voor boer en boerderij

Gebrek aan kennis bij de huidige bewoners en gebrek aan bekendheid bij de potentiele ondernemers zijn er debet
aan dat de potentie van Oosterwold nog niet te volle wordt benut. Het beter in beeld komen bij bijvoorbeeld de
stadslandbouwopleiding van de Warmonderhof, de biologische land- en tuinbouwopleiding in Dronten zou hier verbetering in kunnen brengen.
Een mogelijkheid die hieruit voortvloeit is het opzetten van een platform waarop vraag en aanbod van grond met
elkaar in contact wordt gebracht. www.landgilde.nl is hier een mooi voorbeeld van.
Meer informatie:
Jan Eelco Jansma| projectcoördinator Wageningen University & Research | janeelco.jansma@wur.nl
Koen van der Gaast | Aeres Hogeschool Almere | k.van.der.gaast@aeres.nl
Factsheet #3 december 2020 | Stadslandbouw Oosterwold
Stadslandbouw Oosterwold | 2020 | factsheet #3
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