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Zutphen, 17 mei 2020

Inhoud
1. Overeenstemming over koop percelen bij Leiden
2. Vrijwilliger(s) gevraagd voor perscontacten

1. Overeenstemming percelen bij Leiden
Lang proces
We waren al vanaf november met elkaar in gesprek en bij de ALV van 1 maart
hadden de leden al groen licht gegeven, maar nu zijn we er dan tot tevredenheid
van beide partijen uitgekomen. Vanaf 1 oktober wordt Land van Ons eigenaar
van een 11-tal kadastrale percelen bij Oud Ade (net ten noordoosten van
Leiden). Totaal gaat het om 21.3 ha veenweide.
De details rond de koop zijn voor leden van Land van Ons te lezen op
MijnGrond.
Plannen
De ligging van het perceel maakt het geschikt voor langjarig onderzoek. En
vanuit verschillende hoeken is hier al belangstelling voor getoond. De
coronacrisis maakte alleen dat de voortgang stagneerde. Bovendien zag het er
naar uit dat de doorlooptijd dusdanig was, dat daarmee onze eigen plannen

(om een aansprekend perceel in de Randstad te hebben) te zeer in het gedrang
zouden komen. We gaan nu eerst voor de korte termijn onze plannen
(Blaarkoppen? extensivering? aantrekkelijker maken voor weidevogels?)
uitwerken en de belangstelling die er vanuit boeren is, verder in kaart brengen.
Enkele van onze Leidse vrijwilligers nemen daar het voortouw in. En dan kunnen
we na de zomer de langere termijn presenteren.

De aankoop betreft de rood gemaakte percelen. Je telt er zo maar 9, maar 2 betreft 2
(qua oppervlakte kleine) watergangen tussen de percelen in.

Een impressie van het perceel. Nu nog een overmaat aan drijfmest dat is
geïnjecteerd door de huurder van de grond. Dat is vanaf aankomend groeiseizoen
voorbij.

Jos van de Geest, huidig eigenaar. We staan op een dijkje dat de rand van het perceel
aan 2 zijden omgrenst. Rechts is nog een glimp van de Boekhorstvaart te zien.

De tweede zijde van het perceel grenzend aan de Boekhorstvaart.

2. Vrijwilliger gezocht voor perscontacten
Kyra Kleinstapel (wonend in Oslo!) heeft helaas haar werk voor ons als
contactpersoon richting de media moeten beëindigen. Ze heeft een nieuwe
baan en de combinatie gaf teveel problemen.
We zoeken nu een opvolger voor haar. Heb je een journalistieke achtergrond (of
gehad) en vind je het leuk ons eerste contact te zijn richting de media: mail dan
naar bestuur@landvanons.nl. Het tijdsbeslag is heel wisselend en kan vanuit
huis plaatsvinden. Je bent communicatief vaardig en maakt makkelijk contact.
Bestuur en andere vrijwilligers zijn beschikbaar voor interviews en detailvragen.
Land van Ons heeft een abonnement op een database, waarin alle journalisten
en media zijn opgenomen met telefoon, e-mail en belangstelling. Vanuit die
software kunnen ook direct e-mails worden gestuurd of persberichten. Die
ondersteuning maken het werk een stuk makkelijker.

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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