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Van zaad tot geboorte
Als ik terugkijk op dit jaar en denk over het geboorteproces van Land van Ons,
dan ontkom ik er niet aan veel verder terug te kijken. Want het zaadje om tot zo
iets te komen heeft bij mij jaren kunnen rijpen. En het werd groter door
ergernissen en boosheid hoe we als mens, niet alleen met elkaar om gaan,
maar ook met al het leven om ons heen.

De afgelopen maanden hebben we kunnen ervaren dat die boosheid veel breder
in de maatschappij aanwezig is. Of het nu de scholieren betreft, de leerkrachten
uit het onderwijs, de mensen in de zorg, van politie, rechtsspraak of ....de
boeren. Iedereen voelt zich tekort gedaan door de boze buitenwereld.

Helaas zijn wij zelf, met elkaar, die boze buitenwereld. En demonstreren tegen
jezelf is weinig productief. Je komt er geen stap verder mee. "Den Haag" gaat
echt niet met de finale oplossingen komen. Als we wat willen, dan zullen we
zelf de noodzakelijke kentering teweeg moeten brengen. En voor Land van Ons
is dat: het herstellen van evenwicht tussen economie en ecologie. Evenwicht
tussen het menselijke belang en het belang van al het leven om ons heen.

En als we kijken naar alle reacties de afgelopen 2 maanden, dan zijn er velen
met ons die dit doel willen nastreven.

https://mailchi.mp/c3c0a1898d84/nieuwsbrief-land-van-ons-3623349?e=[UNIQID]


2019 is bijna voorbij en Land van Ons is net geboren. Kwetsbaar en tegelijk
sterk. Laat het groeien in harmonie en gemeenschapszin! 

Op naar 2020 ....
............maar eerst nog even in deze nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen.

Namens een ieder die bij Land van Ons betrokken is,
Franke Remerie, (mede)oprichter 
24 december 2019

Welk perceel gaat het worden?
Na de vraag aan onze leden om met voorstellen te komen voor de aankoop van
ons 1e perceel, kregen we de nodige ideeën in de mailbox. En niet alleen van
leden. Ook boeren, particulieren en beleggers in grond, deden voorstellen.
Uiteindelijk hadden we 23 voorstellen, bijna 200 ha met elkaar en goed voor een
investering van zo'n 15 miljoen euro. Een behoorlijke spreiding over het land,
met een concentratie in 3 regio's: Van de 23 voorstellen komen er 9 uit de 3
noordelijke provincies, 5 uit de Randstad en 6 uit Achterhoek en Salland. 
Aanbod genoeg, Andere verschillen:

Grootte: bij het grootste voorstel gaat het om 80 ha. de kleinste om 0,2.
Beiden gaan we verder niet voorleggen aan de leden. De grootste omdat



het voor dit moment niet financierbaar is. De kleinste, omdat de
verkopende partij een o.i. belachelijke prijs vroeg.
Financiering. We zijn 3 varianten tegengekomen:

volledige financiering door (leden van) Land van Ons
tijdelijke financiële participatie van de verkopende partij
gesplitste financiering (land van Ons wordt gevraagd eenmalige
erfpachtcanon te betalen en geïnteresseerde boer betaalt de
variabele jaarkosten

Gebruik van de grond. ook verschillende opties:
weide, maar dan extensief. Hooiland en/of beweiding door vee
beoogd voedselbos
vegan weide of akker
tuinderij

Wat is nu de volgende stap in het keuzeproces?

We gaan de aankomende 2 weken de voorstellen nader beschouwen: het
contact richting verkopende partij (voor zover dat nog niet gedaan is) en een
eerste beoordeling op basis van een aantal criteria, die naar idee van het
bestuur in ieder geval belangrijk zijn (zie omkaderde blok tekst hierna). Op basis
daarvan willen we maximaal 5 opties aan de leden voorleggen. Dat zal
gebeuren in de tweede week van januari. Elk lid heeft 1 stem. De uitslag van de
ledenpeiling zal dan volgen in week 3 of 4. 

De criteria die het bestuur in haar eerste schifting hanteert (volgorde is willekeurig):

gezonde financiering (koopprijs komt overeen met grondwaarde, financierbaar
bij tegenvallende groei, sluitende aankoopbegroting)
ligging is wervend voor Land van Ons (bijvoorbeeld zichtbaar vanaf openbare
weg)
aansprekende mogelijkheden voor herstel biodiversiteit en landschap
mediagenieke keuze (media-aandacht is in deze fase belangrijk)
aanwezigheid van boeren die de grond in gebruik willen nemen en missie en
visie van Land van Ons onderschrijven en willen uitdragen.

Nieuwe onderdelen website



Onze website gaat de aankomende tijd nog wat andersoortige informatie bevatten. Wat

dat is zullen we te zijner tijd ook in de nieuwsbrief opnemen. In de pijplijn zitten nu de

volgende onderdelen:

Nieuws en Column
Sinds kort zichtbaar op de website onder de kop ACTUEEL. Er komen daar
voorlopig twee soorten berichten onder: Nieuws en een Column. We gaan ons
bij Nieuws beperken tot die onderwerpen die direct iets met Land van Ons van
doen hebben of die een raakvlak hebben met andere burgerinitiatieven.

Dan de column. We willen hier eigenlijk onze leden de mogelijkheid geven een
stuk te schrijven dat een relatie heeft met landschap, biodiversiteit en
landbouw. Liefst met een logische relatie naar de activiteiten van Land van Ons.
De vorm willen we vrij laten. Leden kunnen spontaan een bijdrage mailen (al
dan niet samen met een of twee foto’s). Soms zullen we ook leden, waarvan we
weten dat ze een interessante invalshoek hebben, vragen een column aan te
leveren.

Veel gestelde vragen
En ja, die zijn er. De afgelopen anderhalve maand hebben we een paar honderd
mails binnen gekregen en beantwoord. Het onderdeel 'Veel gestelde vragen' zal
dan ook zeker in een behoefte voorzien.
 
MijnGrond
Dit wordt een deel dat alleen voor leden toegankelijk is. Het wordt nu gebouwd
door ons IT bedrijf. We verwachten dat we het vanaf half januari kunnen gaan
uitrollen. Leden krijgen dan een inlognaam en wachtwoord. En kunnen
vervolgens zien hoeveel m2 grond ze in eigendom hebben. Er kan grond worden
bijgekocht en binnen dit deel zal ook andere informatie voor leden beschikbaar
zijn/komen. Bijvoorbeeld:

De percelen die de coöperatie in eigendom heeft
Beslispunten, waar de leden over mee kunnen stemmen
Het wijzigen van de eigen adresgegevens.
Financiële informatie over de coöperatie: kosten, baten, aantal leden e.d.

Heb jij nog mooie foto's van het Nederlandse boerenland, mooi of lelijk? En mag Land
van Ons ze wel gebruiken? Zet ze op de mail naar ons. (bestuur@landvanons.nl). De
mooiste willen we dan gaan gebruiken voor de website en de nieuwsbrieven.

mailto:bestuur@landvanons.nl


Ledenbijeenkomsten in januari/februari
Op 18 en 25 januari en 1 februari worden een drietal bijeenkomsten houden
voor (in ieder geval) de ruim 60 mensen die zich nu hebben opgegeven om op
de een of andere wijze zich actief in te zetten voor Land van Ons (de
vrijwilligers). Maar aansluitend aan die bijeenkomsten willen we ook de andere
leden de gelegenheid geven persoonlijk met ons kennis te maken, vragen te
stellen etc etc.

De 3 bijeenkomsten krijgen hetzelfde karakter, maar zullen alleen op een andere
locatie worden gehouden. Begin januari, gelijk met de ledennieuwsbrief over de
keuze van de eerste locatie krijgen alle leden meer informatie daarover en kan
je je ook opgeven voor een van de 3 bijeenkomsten.

Noteer in ieder geval alvast de datum die jou het beste uitkomt:
18 januari in Oost Nederland
25 januari in Noord Nederland
1 februari in West Nederland

Aanvang 11.00 voor de vrijwilligers
Vanaf 13.30 voor andere belangstellende leden

Persbericht van 26 november

Burgerinitiatief wil 15% van Nederlandse landbouwgrond
kopen

De coöperatie Land van Ons gaat met zoveel mogelijk burgers
landbouwgrond kopen om daarmee bij te dragen aan herstel van de
biodiversiteit en het landschap in Nederland. Op elk aangekochte perceel
wordt de vitaliteit van de grond hersteld en zullen landschapselementen zoals
heggen, houtwallen en bomen worden aangeplant. Vervolgens zal de grond
weer onder voorwaarden beschikbaar komen voor extensieve landbouw en de
duurzame voedselvoorziening.
Land van Ons neemt dit initiatief omdat de afgelopen 50 jaar zowel de
overheid als landbouw-, natuur- en milieuorganisaties niet in staat zijn
gebleken de enorme achteruitgang van onze biodiversiteit tot staan te
brengen. Daarom nemen burgers nu zelf hun verantwoordelijkheid om te
werken aan een duurzame inrichting van ons landschap. Waarin niet alleen de
biodiversiteit wordt hersteld, maar waar ook weer aandacht is voor het
landschap. De economie zal hierbij ondergeschikt zijn.



Land van Ons is een landelijke coöperatie, die ook via lokale en regionale
initiatieven verbindingen gaat maken tussen burgers en boeren.
Land van Ons is niet gericht op financieel rendement, maar op behoud van
wat echt waardevol is. Dat geldt ook voor de initiatiefnemers: ze hebben geen
financiële belangen bij de coöperatie en zij zetten zich er belangeloos voor
in...

 

Een van de artikelen:

 

Hoe krijgen we meer aandacht van de media?
Voor een burgerinitiatief als de onze, met weinig promotiebudget, is media-
aandacht belangrijk om bekendheid te genereren. We hebben tot nu toe 1x een
persbericht uitgestuurd via het ANP netwerk. We hebben daar een abonnement,
met de mogelijkheid om met elke journalist/krant/magazine e.d. te
communiceren. ANP verwachtte op basis van de inhoud van ons persbericht
dat er wel de nodige reacties zouden komen, maar dat viel uiteindelijk tegen.
RTL tv belde, maar vond het interessanter te wachten tot het moment dat we
daadwerkelijk grond hadden gekocht en er kwamen twee artikelen in het
Dagblad van het Noorden en het Leids dagblad. Na beide publicaties zagen we
ook effect in het aantal aanmeldingen. Datzelfde zagen we toen afgelopen
weekend Nudge in haar nieuwsbrief aandacht aan Land van Ons gaf.

Dat is mooi, maar we zullen er veel meer energie op moeten zetten. En hulp
kunnen we daar goed bij gebruiken.

Beste lezers van deze nieuwsbrief: zit er in jouw netwerk een
BN-er of een radio of tv-man of -vrouw, een influencer
misschien, met veel volgers op social media? Leg contact voor
ons, geef ons tips en help ons!

Mail naar bestuur@landvanons.nl
 

mailto:bestuur@landvanons.nl?subject=Mediatips


Twee cadeautips: kan nog net!

Van de schrijver van "De laatste
wildernis" en "Benedenwereld": Een
groot poëzieprentenboek vol liefde
voor de wilde natuur. Het bevat 20
"betovergedichten' en prachtige
tekeningen die de natuur weer tot
leven moeten wekken.

Robert Macfarlane met illustraties van Jackie

Morris. €20

 

Succesvol bij Sinterklaas. En
inmiddels ook voor de Kerst. Maar
ach, er zijn zoveel gelegenheden om
iemand een bijzonder cadeau te
geven.  Cadeau: 2 jaar lidmaatschap
van Land van Ons + 1 m2 grond voor
€25, verpakt in een unieke
boodschap van de gever van het
cadeau.
Zeer geschikt voor al diegenen die onverwacht

een cadeau moeten hebben. Binnen 3 minuten op

de plaats van bestemming. 

Land van Ons aanwezig bij kennismiddag in Groningen
(Interesse? Geef je snel op, want er is maar een zeer beperkt aantal plaatsen)

Land van Ons missie en visie
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
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.

De visie van Land van Ons is dat het
verwerven en daarna behouden van
het juridische eigenaarschap van
(landbouw) grond een langjarige en
daarmee duurzame aanpak is om
onze missie te realiseren.
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