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Zutphen, 29 augustus 2020

Na 2,5 week Franse Alpen, waar we 90 soorten dagvlinders hebben kunnen
inventariseren (wat zijn we dan een armzalig landje hier) kunnen we sinds vorige week
zeggen dat de komkommertijd voorbij is. We zijn weer volop aan de slag in dit
letterlijk en ﬁguurlijke eerste tropenjaar van Land van Ons. In deze nieuwsbrief de
laatste ontwikkelingen en verwachtingen.
Speciale aandacht graag voor punt 4 (Organisatie). We zouden namelijk graag in
contact willen komen met 2-3 mensen die net als Jaap en ik een tomeloze energie in
Land van Ons willen stoppen. Mensen met ondernemerskwaliteiten, vol energie en
de bereidheid tot een inzet van 3-5 dagen in de week gedurende minimaal een jaar).
Franke Remerie
voorzitter bestuur
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1. Ierse Dexterkoeien op het nieuwe perceel in
Triemen
Afgelopen dinsdag vond de formele overdracht plaats van het eerste perceel
van Land van Ons in Friesland. Het is ook het eerste perceel waar bewust een
deel van het voorjaar de waterstand wordt verhoogd om een plasdras situatie
te creëren. Het zorgt ervoor dat de jonge weidevogels er makkelijker en beter
voedsel kunnen vinden. Betekent ook dat je pas veel later het perceel gaat
maaien (mei-juni), maar dan komt er ook veel en mooi gras van af. Na het
hooien gaan er dan Dexterkoeien op. Deze kleine geharde Ierse kleine runderen
zullen er tot uiterlijk 15 december staan. De Dexterkoeien zijn van
HoeveHoogland, een leerwerkbedrijf dat onder andere thuiszitters een scholing
en werkervaring geeft op het vlak van het boerenbedrijf.
Woensdag is het de bedoeling dat Omroep Fryslan een reportage komt maken
over onze plannen.

De Dexterkoeien van Hoeve Hoogland worden losgelaten op ons nieuwe perceel in
Triemen. Tot uiterlijk 15 december zullen er 5 rondlopen op het perceel.

2. Eerste oogst van Land van Ons is van het land
Op 18 augustus is onder leiding van boer Kees Sijbenga het oogsten van de
boekweit op ons perceel in Hooghalen begonnen. Als je HIER klikt dan ga je
naar de diverse ﬁlmpjes die we hebben gemaakt van de verschillende stappen
in het oogstproces. Maaien en op zwad leggen, dorsen, drogen, zeven en op het
land vervolgens het overgebleven stro hakselen zijn al zo 5 stappen in dat
oogstproces. We zijn nu een kleine 2 weken verder en er ligt nu zo'n 12 ton aan

geschoonde boekweit. Dat moet nog verder aandrogen, maar we hoeven nu
niet meer bang te zijn voor broei of schimmelvorming.
Kees is met zijn eigen 3 ha boekweit net zo ver. En nu is het wachten op de
oogst van de perceeltjes in het Groningse. Daar staat met elkaar nog zo'n 20 ha
op het land. Als de boeren daar dezelfde stappen hebben doorlopen, dan zitten
we ergens eind september. En dan....... op transport naar de pellerij. De harde
schil van de boekweit (de pel) wordt dan gescheiden van de korrel (de grut). De
pel zal zo'n 30% van het totale gewicht zijn, dus dan houden we uiteindelijk
netto van ons deel zo 7-8000 kilo boekweit over. Daar zouden al onze leden 10 x
boekweit van kunnen eten.
Het hoe en wat gaan we de aankomende weken verder bespreken. Om de
ontwikkelingen voor te zijn, zijn we al gestart met de voorbereiding van een
'webwinkel' gekoppeld aan de website van Land van Ons. Dat moet het straks
makkelijk maken voor onze leden om de boekweit van eigen land te kunnen
bestellen. Opzet zal zijn om dit jaar 1 standaard pakket met boekweitproducten
te kunnen bestellen. Exclusief voor de leden. Als het allemaal lukt, dan zal in dat
pakket ook een potje boekweithoning zitten. We hebben een principe-afspraak
met de imker om alle boekweithoning die er van de percelen is afgekomen van
hem over te nemen.
Een beetje Nederlander zal nu vragen: en wat gaat het allemaal kosten? Daar
kunnen we in dit stadium nog geen antwoord op geven. Een deel van de kosten
hebben we binnenkort wel in beeld, maar uiteindelijk kunnen we pas een goede
inschatting maken als het product terugkomt van de pellerij. En dat zal zo
medio oktober zijn.

3. Samenwerking met universiteit Leiden
Primaire doel van Land van Ons is herstel van biodiversiteit en landschap. Om
dat herstel in te zetten kan je veel verschillende maatregelen nemen, waar we
voor ieder perceel een zo goed mogelijke keuze in willen maken. In dat proces
is het belangrijk om het effect van ons handelen te evalueren en te leren van
wat we zien en ervaren. Ons toekomstige perceel (de overdracht vindt per 1
oktober plaats) in Oud Ade leent zich uitstekend voor dat leerproces. Het ruim
21 ha grote perceel bestaat dankzij de diverse watergangen uit zo'n 10 van
elkaar af te scheiden percelen, waar je (langjarig) verschillend beheer op zou
kunnen uitoefenen.
Dat wekte de interesse van de universiteit van Leiden. Al in januari ontstonden

de eerste contacten. En dat willen we nu gaan omzetten in een langjarige
samenwerking. Motor in de samenwerking vanuit de universiteit is dr. Maarten
Schrama. Hij is als assistent professor verbonden aan de afdeling
milieubiologie van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML). De afdeling
houdt zich bezig met vraagstukken rondom biodiversiteit en natuurlijke
hulpbronnen op het platteland in westerse en niet-westerse gebieden.
Vanaf 7 september gaan zijn studenten inventariserend onderzoek doen op ons
perceel. Hun werk gaan we proberen zoveel mogelijk op foto en ﬁlm vast te
leggen. In de periode daarna gaan de studenten presentaties houden over hun
eerste bevindingen. Die presentaties willen we voor onze leden via een webinar
beschikbaar maken, zodat er ook sprake kan zijn van kennisdelen tussen onze
aankomende wetenschappers en de (meestal leken) leden van Land van Ons.
Onze insteek om niet te wachten op de overheid, maar zelf de
verantwoordelijkheid te nemen, heeft in de Leidse regio ook de aandacht
getrokken van andere partijen. Dat leidde er toe dat op 19 augustus de Leidse
universiteit en Land van Ons een gezamenlijk voorstel presenteerden aan de
top van de bestuurlijke regio. Insteek: we zouden het onderzoek verder kunnen
verbreden en verdiepen: Denk aan bodemdaling, broeikasgassen, agrarisch
verdienmodel en kloof tussen stad en platteland.
Onze vraag: als jullie dat interessant vinden hebben jullie dan interesse om te
gaan participeren?
Het is nu niet het moment om vooruit te lopen op mogelijke vervolgscenario's
over die participatie (waar overigens positief op werd gereageerd). Als er
nieuws is, dan laten we dat weten. Ondertussen gaan we gewoon door.

Citizen scientists:
Wie aantoonbaar kennis heeft van een bepaalde soortgroep (nachtvlinders, planten,
vlinders, libellen, zweefvliegen) en geen bezwaar heeft tegen invoeren van data, kan
zich opgeven om mee te werken binnen het project. Klik HIER om je aan te melden.

Op het perceel in Oud Ade prijkt sinds enige weken een groot bord om alvast aan te
kondigen dat we daar werken aan herstel van biodiversiteit en landschap.

4. Organisatie: versterking gezocht

Land van Ons is volop in ontwikkeling. Dat moet ook wel, want de groei (en
onze ambities), maakt dat we steeds moeten nadenken hoe en wanneer we de
volgende stappen gaan maken. Als we straks op ons eerste jaar gaan
terugkijken dan weten we nu al dat we met z'n allen trots kunnen zijn wat er dit
jaar al bereikt is. Maar dat ligt straks achter ons en we zullen dan klaar moeten
zijn voor jaar 2.
Waar we inmiddels goed ervaringen mee hebben opgedaan is het werken met
compacte kenniscirkels. Een voorbeeld daarvan is de uitvraag van enige tijd
terug of leden met een ﬁscale achtergrond willen meedenken of de aanstaande
rondetafel met leden die een ondernemersachtergrond hebben. En zo hebben
we nu ook al adviesgroepjes rond ﬁnanciën (de Kascontrolecommisie) en rond
selectie van mensen. De aankomende maanden willen we dit soort
kennis(advies)groepjes verder gaan uitbreiden.
De structuur van de organisatie (geen loonkosten, stapgewijze ontwikkeling) en
onze onafhankelijkheid van subsidiegelden, maakt dat we vanaf het eerste
moment een ﬁnancieel gezonde exploitatie hebben. Dat kunnen maar heel
weinig organisaties op dit vlak zeggen. Dat willen we graag zo houden en
gelukkig zijn er veel leden die bereid zijn een stukje van hun talent gratis
beschikbaar te stellen. Maar ook al die inzet moet georganiseerd en
gekanaliseerd worden. En wat we vervolgens zien is dat dat onderdeel van de
organisatie (de paar mensen die nu de integraliteit van alle stappen in de gaten
houden en daardoor ook veel tot zeer veel uren per week aan land van Ons
besteden) op den duur kwetsbaar is.
Vandaar dat we al een tijdje als bestuur aan het nadenken zijn, hoe we daar de
goede vervolgstappen in kunnen zetten. Volgende week zaterdag gaan we daar
ook met een groepje mensen verder over van gedachten wisselen. Wat we al
wel kunnen zeggen is dat we behoefte hebben aan een paar mensen die de
bereidheid hebben zich het aankomende jaar in te zetten voor 3-5 dagen per
week. Integrale denkers, die je vaak in de top van bedrijven ziet. Mensen die de
bereidheid hebben zich te verdiepen in bepaalde problemen en vervolgens met
hulp en inzet van anderen binnen de planning tot concrete oplossingen komen.
Geen vergadertijgers, maar projecttrekkers.
Ben je ﬁnancieel onafhankelijk (want we betalen geen salaris), heb je de energie
om er nog een keer vol tegenaan te gaan? Stuur ons een mailtje:
bestuur@landvanons.nl. Wees er van overtuigd dat het een tijdsbesteding zal
zijn, die je veel gaat brengen! want Land van Ons raakt aan veel
maatschappelijk belangrijke thema's.

Schouw van een mogelijk nieuw perceel. Links Howard Koster, student van de
Wageningse universiteit. Howard gaat zijn scriptie schrijven over Land van Ons.

4. Verwachtingen 2020: 6 percelen
Land van Ons heeft dit eerste jaar van haar bestaan tot nu toe 4 percelen
aangekocht. En wel in:
Drenthe (Hooghalen), overdracht 31 maart 2020
Friesland (Triemen), overdracht 25 augustus 2020
Overijssel (Lettele), overdracht medio september 2020
Zuid Holland (Oud Ade) overdracht 1 oktober 2020
We steken op dit moment energie in 9 mogelijk nieuwe aankopen. Die in 7
verschillende provincies liggen. Het is lastig in te schatten hoe groot de
slaagkans is en in welk tempo de onderhandelingen zullen lopen. Maar we
hopen dit jaar nog voor 2 locaties tot een positief besluit te komen.
Of het perceel in Den Bosch daar bij hoort durven we inmiddels niet meer te
zeggen. Deze aanbesteding van de provincie Brabant, waar volgens de
procedure op 8 juli gegund zou worden, zit in een impasse. Op de site van GOB
(Groen Ontwikkel Fonds Brabant) is te lezen: "nog in behandeling". We weten
inmiddels dat het GOB in de keuze van de gebieden over het hoofd heeft gezien
dat de locatie buffergebied is bij hoge waterstanden. En dat zal uiteraard
consequenties hebben voor de bruikbaarheid van het perceel. We hebben nu
contact gezocht met de directie van het GOB. Ze hebben vandaag aangegeven
dat aankomende week er een gesprek plaatsvindt tussen gemeente en
waterschap om de situatie te bespreken. Hopelijk wordt er kort daarna een
knoop doorgehakt.

2020: Leden

2021: Deelnemers

Tot nu toe hebben we in al onze communicatie gewerkt met de term "lid of leden". In
een discussie over de positionering van Land van Ons kwamen we er achter dat de
term "deelnemers" meer recht doet aan de actieve rol die we voor ogen hebben. Dus
we gaan langzamerhand in onze communicatie-uitingen die wijzigingen doorvoeren.
Het heeft uiteraard geen consequenties voor de rechten die je hebt.

5. Website/nieuwsbrieven: veranderingen op
komst
Kernteamlid Judith Evenaers is de afgelopen tijd aanjager geweest voor een
toekomstige marketing- en communicatiestrategie. Die aanpak zal stap voor
stap zichtbaar worden op onze website en bij andere communicatie-uitingen.
Bijvoorbeeld op het vlak van fotograﬁe en huisstijl. Maar ook de menustructuur
gaat worden aangepast. Zo zal er in het najaar een pagina Percelen komen,
waar allerlei informatie over het bezit van Land van Ons en de aanpak, lees- en
zichtbaar zijn. En wat we al eerder meldden: de mogelijkheid om Land van Ons
(maar nu ook losse grond) cadeau te geven, wordt verder uitgebreid.
Bij het besloten deel MijnGrond worden ook stap voor stap veranderingen
doorgevoerd. Zo zal er een menustructuur rond alle pagina's komen, zodat alle
beschikbare informatie ook steeds getoond kan worden (de regelmatige
bezoeker heeft kunnen merken dat oudere en minder actuele stukken (tijdelijk)
niet meer zichtbaar zijn). De laatste weken zijn er ook al wat veranderingen
doorgevoerd, maar die hebben met name te maken met het beheer van alle
data.
En tot slot: voor de Nieuwsbrieven en social media komt er een aparte redactie,
die vanaf begin oktober het stokje gaat overnemen van de bestuursleden. Het
jasje van de nieuwsbrieven zal dan ook worden aangepast. Ten aanzien van de
social media is het ook de bedoeling dat Instagram wordt toegevoegd. De
aanpak daarvoor wordt nu verder uitgewerkt.

De nieuwe mogelijkheid om grond cadeau te doen. Er wordt al enthousiast van
gebruik gemaakt.

6. Ontwikkeling kapitaal- en ledengroei
We zitten nu eind augustus dicht tegen de 8.000 leden/deelnemers aan. We
hopen dat we dit jaar kunnen afsluiten met 10.000. Bij de begroting die we in
februari aan onze leden voorlegden gingen we uit van 6.000 leden. Dat aantal
hebben we dus ruim gehaald. Voor volgend jaar gaan we uit van een
verdubbeling van het aantal deelnemers aan Land van Ons.
We zijn eveneens positief over het kapitaal dat wekelijks binnenkomt. Zelfs in
de rustige en zeer warme juli/augustusperiode kwam er wekelijks behoorlijk
veel geld binnen.

Ander positief punt is dat steeds meer vermogenden contact met ons zoeken.
Dat betekent dat er een begin van vertrouwen is om kapitaal bij Land van Ons
langjarig onder te brengen (vanaf €50.000 is de minimale looptijd 5 jaar, met
een opzegtermijn van een jaar). Dat geeft de mogelijkheid om ook grotere
percelen in eens aan te kopen. Die trend zijn we nu al aan het inzetten. Bij de 9
locaties waar we nu mee bezig zijn, gaat het steeds om percelen tussen de 15
en 50 ha.
Op dit moment staat er zo'n €1.6 mio op de rekening, maar met de aanstaande
overdracht van 2 percelen gaat er zo'n 1 miljoen af. We hopen dus dat het
enthousiasme van leden om kapitaal in te leggen doorgaat, zodat we ook
daadwerkelijk op het goede moment voldoende kapitaal hebben voor verdere
uitbreiding.

Ander nieuws voor onze leden
AGENDA
Op 18 oktober zal de tweede (digitale) Algemene LedenVergadering
worden gehouden. Tijdstip: tussen 11.00 en 13.30.
Op 15 en 20 september vinden er een tweetal ronde tafel gesprekken
plaats voor ondernemers. De leden die zich daarvoor hebben opgegeven,
krijgen daarvoor nog een uitnodiging met locatie en tijdstippen. Heb je je
niet opgegeven en zou je alsnog wel mee willen praten: lees dan nog even
wat de opzet is (zie onder) en stuur een mail naar Pim Krijnsen. We kijken
dan of er nog plek voor je is.
Uit de vorige nieuwsbrief over de ronde tafel voor ondernemers
Enkele leden van Land van Ons (en tevens ondernemer) zijn aan het nadenken hoe Nederlandse
ondernemingen zouden kunnen bijdragen aan de doelstellingen van Land van Ons. Het is een onderwerp
waar we veel vragen over krijgen. We hebben inmiddels ook een beeld van ﬁscale kansen en we zouden nu
een dagdeel op een locatie in het midden van het land het gesprek willen aangaan met leden van Land van
Ons, die een bedrijf leiden (of hebben geleid) en het interessant vinden met elkaar van gedachten te
wisselen over alle mogelijkheden. Randvoorwaarden bij die gesprekken: het mag de doelstellingen en
principes van Land van Ons niet aantasten en/of de positie van de andere leden niet aantasten. Ben je
ondernemer en denk en wil je een bijdrage leveren? Stuur een mail naar Pim Krijnsen
(pionier@landvanons.nl)

Triodosbank
Zoals we eerder meldden is Triodosbank teruggekomen op haar eerdere besluit
om land van Ons niet te accepteren als klant (zie onze website, FAQ) en eerdere
nieuwsbrieven.Na het gesprek dat we in juni hadden met de directie zijn er nog

wat verdere telefonische contacten geweest om af te stemmen hoe we dit
proces goed met elkaar kunnen afronden. Door de vakanties is dit wat
vertraagd, maar we gaan er vanuit dat we voor het eind van het jaar tot een
afronding kunnen komen.
Regionale bijeenkomsten
We zouden het als bestuur erg prettig vinden om in het voorjaar een aantal
regionale bijeenkomsten te houden. Gekoppeld aan de locaties die we nu (of
tegen die tijd) in bezit hebben. Als corona het tegen die tijd weer toestaat
uiteraard.
Kennisverbreding en -verdieping
De uitslag van de peilingen onder de leden staat sinds enige tijd op MijnGrond.
We zouden nu graag in contact komen met enkele leden die op zich willen
nemen dit ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Heb je
organisatietalent? Stuur een mail naar vrijwilligers@landvanons.nl en we zorgen
dat je meer informatie krijgt.
Uit de vorige nieuwsbrief over kennisverbreding en -verdieping
Door het jaar heen willen we op vaste momenten in de maand digitale lezingen gaan verzorgen over
onderwerpen die direct raken aan biodiversiteit. Zo denken we aan thema's als biodiversiteit en
gezondheid, bodemleven en voedselkwaliteit, fysische en chemische samenstelling van de
bodem, Interactie tussen organismen anders voedsel bereiden Maar er zijn uiteraard veel meer thema's
aan te raken. De opzet wordt om webinars te houden van maximaal 90 minuten, waar een deskundige aan
het woord komt en er via chatten interactie is met de leden/kijkers.
Een iets andere insteek speelt er rond ﬁlms en documentaires. Via een van de leden zijn we contact
gekomen met Cinetree. Indien er voldoende belangstelling is bij onze leden kunnen we voor beperkte
kosten ﬁlms aan onze leden aanbieden. Ook hier gaat het om kennisverbreding en -verdieping op het
onderwerp biodiversiteit.

Planvorming vervolg Holtesch (perceel Hooghalen)
Een groepje vrijwilligers onder aanvoering van perceelcoördinator Han
Duyverman is bezig met het toekomstige inrichtings- en beheerplan.
Cultuurhistorisch herstel en maatregelen gericht op herstel van biodiversiteit.
Een volgende nieuwsbrief gaan we hier meer over melden.

De missie van Land van Ons is een
kentering te bewerkstelligen in het
uitputten van grond en verdwijnen
van plantaardig en dierlijk leven uit
ons landschap. Dit doen we vanuit

De visie van Land van Ons is dat het
verwerven en daarna behouden van
het juridische eigenaarschap van
(landbouw) grond een langjarige en

het besef dat ons land en onze grond
letterlijk de bodem is onder ons
bestaan. En daarmee een tegenwicht
en rustpunt is in ons hectische en op
economische groei gerichte bestaan.

daarmee duurzame aanpak is om
onze missie te realiseren.
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