View this email in your browser

Zutphen, 10 mei 2020
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Vorige zondag: Het perceel in Hooghalen met uitgebloeide paardenbloemen.

Een week vol dynamiek
Het begon afgelopen zondag met een bezoek aan het perceel in Hooghalen.
Samen met een handvol vrijwilligers, enkele andere (lokale) leden van Land
van Ons en een paar buren van het perceel. Uitvoerige rondwandeling over de 8
ha en daarna nog een kennismaking en bedrijfsbezoek aan boer Kees
Sijbenga. Geslaagde dag.
Vervolgens maandag veel mailverkeer en een gesprek op locatie met de
eigenaar van het perceel in Lettele.
Dinsdag bestuursvergadering.
Om woensdag samen met 'pionier' Pim Krijnsen 3 afspraken te hebben in
Drenthe en Groningen. Verder praten in Hooghalen, een afspraak over een
korte voedselketen rond de Boekweit die we gaan telen en tot slot een
kennismaking met een burgerinitiatief rond de boerderij waar de tv-serie
Hollands Hoop is opgenomen. Erg inspirerend allemaal.
Donderdag samen met vrijwilliger Frits en externe hulp verder gepraat over de
ﬁnanciële administratie (ja: ook daar zit werk in).
Toen was het alweer vrijdag: een videocall met mensen van Milieudefensie
over de brief die wij naar het kabinet en de Kamer hebben gestuurd.
Zaterdag was dit keer alleen voor de mail.
En zo was het weer zondag......

Franke Remerie

(voorzitter bestuur)

Vorige zondag: Kees Sijbenga vertelt over zijn bedrijf

2. Stand van zaken rond de percelen
Lettele
De leden zijn in de ledenvergadering van 1 maart akkoord gegaan met het
afsluiten van een erfpachtovereenkomst, mits er ook een goed geregelde koop
na aﬂoop van de looptijd van 30 jaar zou worden afgesloten. Deze constructie,
die eigenlijk niet past binnen de koopgedachte van Land van Ons zou worden
bekostigd uit het marketingbudget.
We zijn nu 2 maanden en enkele onderhandelingsrondes verder. Na overleg met
boer Rick van de melkbrouwerij, waarmee we zouden gaan samenwerken,
hebben we anderhalve week terug de makelaar/rentmeester en verkoper laten
weten de onderhandeling over de erfpacht te stoppen. We hebben deze stap
gezet, omdat er te grote verschillen zaten om tot elkaar te komen. Het
probleem zit zeker niet bij boer Rick, maar bij de eigenaar van de grond. De
eigenaar is erg teleurgesteld over onze stap. Wij van onze kant hebben
aangegeven dat wat ons betreft er alleen nog over koop van het perceel van 4
ha gepraat kan worden.
Oud Ade
Nu corona mobiliteit weer wat makkelijker maakt, staat aankomende week een
nieuw gesprek met de eigenaar op de agenda.

Andere percelen
We krijgen vrij frequent aanbod van en verzoeken over percelen. Na een eerste
globale inventarisatie vinden er vervolgens op locatie verkennende gesprekken
plaats. Op dit moment is het volgende in voorbereiding en of vinden gesprekken
plaats voor:
een voedselbosperceel dat in Brabant wordt aangeboden
een perceel in oostelijk Brabant
een perceel in Friesland
een perceel in Groningen

Boer Kees Sijbenga nog bij volle maan aan het maaien op de akker. Noodzakelijk
omdat de groenbemester die er op staat en de oude stoppels van de mais goed
ondergewerkt kunnen worden.

Na het maaien van de akker met de frees er doorheen

3. Samenwerking voor korte voedselketen
Een van de dingen die willen laten zien, is dat aandacht voor biodiversiteit
samen kan gaan met een gezond inkomen voor de boer. Een van de sleutels
daarvoor is er zorg voor te dragen dat er sprake is van een kortere
voedselketen: minder schakels betekent dat minder partijen er aan verdienen.
De kortste keten is dat de consument zelf z'n voedsel verbouwt. Wat wij
proberen is het product, zonder tussenkomst van groot- of detailhandel bij de
consument te krijgen. En met onze 3500 leden hebben we inmiddels al een
behoorlijke groep consumenten, die we met producten van hun eigen land,
zouden kunnen bedienen.
In Hooghalen gaan we dat nu proberen met de boekweit. We hebben via
landbouwkundige Peter Brul contacten met wat andere boeren uit Groningen,
die dit jaar ook op een paar percelen boekweit gaan telen. Met elkaar gaat het
nu om zo'n 35 ha. Als er oogst komt (en daar hopen we natuurlijk op), dan gaan
we in gezamenlijkheid de boekweit laten pellen.
En nu zijn we aan het verkennen of we vervolgens er eindproducten van kunnen

laten maken. Naast de boekweit in gepelde vorm, moet je dan denken aan meel,
aan pasta of aan kasha (geroosterde boekweitkorrels).

De missie van Land van Ons is een
kentering te bewerkstelligen in het

De visie van Land van Ons is dat het
verwerven en daarna behouden van

uitputten van grond en verdwijnen
van plantaardig en dierlijk leven uit
ons landschap. Dit doen we vanuit
het besef dat ons land en onze grond

het juridische eigenaarschap van
(landbouw) grond een langjarige en
daarmee duurzame aanpak is om
onze missie te realiseren.

letterlijk de bodem is onder ons
bestaan. En daarmee een tegenwicht
en rustpunt is in ons hectische en op
economische groei gerichte bestaan.
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