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Zutphen, 27 september 2020

We krijgen veel aanvragen voor pot ent ieel int eressant e percelen. St eeds vaker van
boeren, die samenwerking zoeken en soms uit de part iculiere hoek. Het kost veel
t ijd, het leidt ook niet alt ijd tot een vervolg, maar het scherpt wel de gedacht en
waar ons geld het best e best eed kan worden. Zo hadden we (deelnemer van het
eerst e uur René Tuent er was ook mee) deze week een dagje noord Overijssel met
een bezoek aan een t weet al int eressant e bedrijven. Beide keren werden we
posit ief verrast door de kunde van de bet reffende (bevlogen) boeren. En bij beide
zou een part icipat ie van ons met grond een posit ieve impuls kunnen geven aan
landschap en biodiversit eit . En daar gaat het toch primair om.
Het is dan jammer dat onze overheid het nog st eeds toest aat dat
bloembollent elers in binnen-, maar ook in buit enland kort durend landbouwgrond
pacht en, om die vervolgens t e vaak t e spuit en met cockt ails van
best rijdingsmiddelen. Gevolg: door dit "bloembollentoerisme" van bedrijven
uit Nederland vergift igen we een st eeds grot er areaal van onze bodem. Als alle
polit ieke part ijen dat nu eens in hun programma zet t en?
Franke Remerie
voorzit t er best uur
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1. Nieuwe percelen?
Onze doelst elling voor het eerst e jaar was om verspreid over heel Nederland
onze eerst e percelen aan t e kopen. Niet om in elke provincie al aanwezig t e zijn,
maar wel om een goede st art daarmee t e maken. Nu we eind sept ember zit t en
kunnen we een eerst e balans opmaken.
Friesland
We hebben daar nu een klein (maar int eressant perceel van ruim 4 ha). In de
buurt van dat perceel zijn we in gesprek over de aankoop van een grot er
perceel. Afronding kan dit jaar nog plaat svinden.
Groningen
Hier zijn we op een t weet al plekken bezig. Op een van de t wee locat ies zijn we
in onderhandeling met de verkopende part ij. Afronding zou dit jaar nog kunnen,
maar het kan ook nog doorgeschoven worden naar 2021.
Drenthe
In Hooghalen hebben ons eerst e perceel liggen. We krijgen veel aanbod uit deze

provincie, maar t ot op heden zit daar niet iet s bij waar we erg ent housiast van
worden of het vraagt eerst nog st appen van de aanbiedende part ij.
Overijssel
Bij Devent er ligt er een koopovereenkomst klaar voor een klein perceel van 4 ha.
Overdracht is vert raagd, doordat de bank van de verkopende part ij nog akkoord
moet geven. Zoals in de inleiding aangegeven zijn we in gesprek op 2 locat ies
meer in de kop van Overijssel. Onderhandeling is nog niet gest art .
Flevoland
We leggen hier geen priorit eit . De grond is hier naar ons idee t e duur voor wat je
ermee kan binnen onze doelst ellingen.
Gelderland
We zijn hier al met diverse locat ies bezig geweest , zowel aan de oost - als aan
de west kant van de provincie, maar dit heeft t ot op heden nog niet geleid t ot
een onderhandeling met de verkopende part ij. In het oost elijk deel is naar ons
idee de grond ook t e duur, in relat ie t ot de onderliggende waarde. We
verwacht en dat de droge zomers de prijzen hier wel onder druk gaan zet t en,
zeker als het overheidsbeleid wordt doorgezet om de melkveest apel t e
verkleinen.
Utrecht
Tot nu t oe hebben we 1 perceel in onderzoek gehad, maar dit heeft nog niks
opgeleverd.
Noord Holland
We zijn op meerdere plekken bezig (geweest ). Nog geen concreet result aat .
Aan de zuidkant zijn we veel energie aan het st eken in een int eressant perceel
met een beoogde bredere aanpak (biodiversit eit , landschap, kort e (duurzame)
voedselket en). Het is moeilijk in t e schat t en hoe snel dit proces kan gaan,
omdat er ook overheden bij bet rokken zijn.
Zuid Holland
Het rode blok(op de fot o hierboven) is door Land van Ons aangekocht (ruim 21
ha). En het lag voor de hand ook met de eigenaar van het groene deel, dat deel
uit maakt van dezelfde polder, in gesprek t e gaan. Eigenaar Jan van de Poel is
een biologische melkveehouder, die met zijn bedrijf aan de overkant van de
Leidseweg zit (in de linkeronderhoek van de fot o). Het klikt e en op hoofdlijnen
hebben we nu een akkoord over aankoop van deze ruim 11 ha. Het hangt van nog
een aant al andere ont wikkelingen af (bijvoorbeeld over de aankoop van andere
percelen, die nu in de pijplijn zit t en), of de overdracht snel (nog dit jaar) of
minder snel (eind 2021) gaat plaat svinden. Het hangt ook samen met het beheer

aankomend groeiseizoen van het rode blok. Waarschijnlijk zullen we dit blok een
jaar met rust lat en (geen mest gift , alleen 1 of 2 keer hooien), zodat we meer t ijd
hebben voor de planvorming en de bodem kunnen lat en herst ellen van de
overmaat aan drijfmest die de afgelopen jaren is opgebracht .
In Zuid Holland zijn er ook nog cont act en voor andere percelen. Die gesprekken
zit t en in de beginfase. Afronding niet in 2020.
Brabant
Het beoogde voedselbos bij den Bosch loopt nog st eeds. Voor het eind van het
jaar zal er onget wijfeld uit sluit sel worden gegeven, maar met de overdracht van
het perceel dit jaar houden we op dit moment geen rekening.
Zeeland
We waren vrij ver met een perceel op de grens van Brabant en Zeeland, maar de
verkopende part ij is in onderhandeling met een andere geïnt eresseerde. Mocht
dit alsnog act ueel worden, dan is de kans klein dat overdracht in 2020
plaat svindt .
Limburg
Voor het zuidelijk deel van Limburg zijn we in overleg met een st art ende
ondernemer.

Kees Sijbenga bij een deel van zijn en onze boekweit . Het apparaat op de
voorgrond meet de vocht igheid van het gewas.

2. December wordt boekweitmaand
Alle boekweit die wij in Nederland et en, ook de boekweit die bij de bio-winkels
t e koop is, wordt in het buit enland get eeld. Vroeger st onden onze zandgronden
vol met boekweit velden, maar op een enkel akkert je van een liefhebber na, is de
t eelt uit Nederland verdwenen. Er zijn eigenlijk t wee redenen voor aan t e wijzen:
het is een gewas met wisselende opbrengst en (de oogst is afhankelijk van de
mat e van bevrucht ing door insect en en dat succes heeft ook weer met het
weer t e maken) en de opbrengst per ha is in vergelijking t ot andere gewassen,
laag. Tenminst e dat is de veronderst elling. Landbouwkundige Pet er Brul is in
2019 met een paar boeren die wat nat uurperceelt jes in het Groningse pacht en
van SBB, begonnen om de boekweit t e promot en. En t oen wij het jaar daarop
het zelfde idee hadden, hebben we de handen ineen geslagen.

Wat hebben we gedaan?
Op 8 verschillende perceelt jes (6 in Groningen en 2 in Drent he) is dit jaar in t ot aal
30 ha boekweit verbouwd. De helft heeft een biologische keurmerk, de andere
helft , waaronder die van ons, is reguliere t eelt . In t ot aal is er nu (ongepeld) ruim
40 t on (40.000 kg) boekweit van die 30 ha gekomen. Wij gaan nu een deel van de
oogst van de andere boeren kopen, zodat we dan voldoende volume hebben om
de boekweit pakket t en voor onze leden samen t e st ellen. Binnenkort gaat de
boekweit op t ransport naar de pellerij. Omdat we in Nederland geen pelmolens
meer hebben, die het product goed kunnen verwerken zijn we daarvoor nog
aangewezen op Duit sland of Polen. In Polen zijn ze bet er in het pellen (maar het
is verder weg). In Duit sland st ellen ze ook meer eisen aan bijvoorbeeld hoe
droog de boekweit moet worden aangeleverd. Om de verschillen t e kunnen
ervaren gaat nu de biologische boekweit naar de pelmolen in Duit sland en de
niet biologische naar die in Polen.
En dan?
Als de gepelde boekweit over een paar weken t erug is, dan zal een deel best aan
uit de hele korrel en een deel uit grut t en (gebroken korrel). Dan volgt voor een
deel van de oogst de verdere verwerking. Het is de bedoeling dat in het
boekweit pakket dat we samen st ellen 6-9 verschillende boekweit product en
zullen zit t en, inclusief de boekweit honing. We moet en nat uurlijk even afwacht en
hoe en welke hoeveelheid er st raks weer t erugkomt , maar de verwacht ing is dat
medio november de pakket t en via onze webshop aan onze leden verkocht
kunnen worden. De prijs van een pakket zal rond de €25 liggen (excl.
verzendkost en). In november willen we een webinar organiseren, waarin Pet er
Brul ons nog meer meeneemt in de boekweit t eelt en in december willen we een
t weede webinar houden over koken met boekweit .
Evaluatie
Het hele project zal worden geëvalueerd: hoe liep de best uiving, waren er
verschillen t ussen percelen waar ook honingbijen vlogen, was er verschil t ussen
de t wee rassen boekweit die we gebruikt hebben, wat is de kwalit eit , is deze
t eelt nu aant rekkelijk voor een boer et c.

Dext errund op het perceel in Triemen (Friesland)

3. Perceelplannen voor 2021
Regionale spreiding met robuuste percelen
In dit st art jaar hebben we perceelkeuzes gemaakt op basis van aanbod en

regionale spreiding. Aan het begin van deze nieuwsbrief hebben we uit gelegd
waar we nu st aan. We gaan verder met deze aanpak, om zo de regionale
spreiding t e bewerkst elligen. Ondert ussen proberen we op de plaat sen waar we
nu percelen hebben verworven, waar gewenst , die posit ie t e verst erken. Dit
vanuit de ﬁlosoﬁe dat een wat grot er areaal robuust ere mogelijkheden geeft
voor de biodiversit eit .
Lokale initiatieven laten aansluiten bij Land van Ons
Voedselbossen, eigen groent e t elen, biodiversit eit , het zijn onderwerpen die
sinds corona meer zijn gaan leven. Er is een enorm woud aan lokale init iat ieven
ont st aan, die in veel gevallen behoeft e hebben aan grond. Een aant al zijn
kansloos om gerealiseerd t e worden, omdat de kapit aalfact or wordt
onderschat . Maar er zijn er ook die pot ent ie hebben. Die zouden we als Land van
Ons willen gaan facilit eren, onder meer door een deel van de aankoop van een
gewenst perceel t e ﬁnancieren. De uit werking hiervan voor 2021 moet in het
laat st e kwart aal van dit jaar opgepakt gaan worden door een van de
project t rekkers.
Inzetten op 1-2 grote integrale projecten
Tot slot zijn we nu al bezig om enkele grot ere project en t e realiseren.
Project en, die biodiversit eit en landschap uit eraard cent raal hebben st aan, maar
die ook aansluit en bij behoeft es in de markt :
kort ere voedselket ens
gezonde voedselt eelt en -bereiding
wonen op het plat t eland
en een nieuwe generat ie boeren de kans t e geven t e st art en.
We zijn in een driet al regio's bezig om dit handen en voet en t e geven. Het zijn in
het algemeen langer durende processen, die ook een grot ere invest ering vragen.
We gaan, vanwege de onderhandelingen/gesprekken nu nog niet nader in waar
en hoe we bezig zijn. Maar in een volgende nieuwsbrief zullen we daar zeker op
t erugkomen.

St udent en en docent en uit Leiden aan het werk op een van de percelen

4. Land van Ons in het nieuws
Samenwerking met universiteit Leiden
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/09/land-van-ons-en-universiteitleiden-starten-samenwerking-in-veenweidegebied-oud-ade

https://landvanons.nl/samenwerking-met-universiteit-van-leiden/
Column Alex Datema (voorzitter Boerennatuur)
https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/364227-land-van-ons/
Eerste perceel in Friesland
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/988924-burgerinitiatief-land-van-ons-opkoopjacht-fryslan-voor-biodiversiteit

2020: Leden

2021: Deelnemers

Tot nu toe hebben we in al onze communicat ie gewerkt met de t erm "lid of leden".
In een discussie over de posit ionering van Land van Ons kwamen we er acht er dat
de t erm "deelnemers" meer recht doet aan de act ieve rol die we voor ogen hebben.
Dus gaan we langzamerhand in onze communicat ie-uit ingen die wijzigingen
doorvoeren. Het heeft uit eraard geen consequent ies voor de recht en die je hebt .

Ander nieuws voor onze leden
AGENDA
Op 18 oktober zal de tweede (digitale) Algemene LedenVergadering
worden gehouden. Tijdst ip: t ussen 11.00 en 13.30. Op de agenda onder
meer de jaarrekening over het gebroken boekjaar 2019.
Op 28 oktober (dat um is nog onder voorbehoud) present eren st udent en
uit Leiden hun eerst e bevindingen over de biodiversit eit van ons perceel in
Hooghalen.
Op 11 november neemt landbouwkundige Pet er Brul ons mee in de
wereld van de boekweit t eelt .
Op 13 december (dat um is nog onder voorbehoud) wordt een webinar
georganiseerd over koken met boekweit .

ORGANISATIENIEUWS
Vacature projecttrekkers
In de vorige nieuwsbrief plaat st en we een oproep voor mensen met
ondernemerskwalit eit en, die 3-5 dagen beschikbaar zijn om project en bij Land
van Ons t e t rekken. We kregen maar liefst 16 react ies binnen. We hebben vrijwel
iedereen inmiddels gesproken en op 4 okt ober zal de groep met elkaar en met

Land van Ons verder kennismaken. Het is dan ook de bedoeling een aant al
concret e project en t e verdelen. De t rekkers gaan samenwerken met andere
vrijwilligers bij Land van Ons.
Ondernemersavonden
Op 15 en 20 sept ember hielden we een t weet al avonden voor deelnemers van
Land van Ons, die willen meedenken over de vraag hoe ondernemingen op een
verst erkende manier aan Land van Ons zouden kunnen deelnemen. De avonden
waren voorbereid door Corine van Winden, Pim Krijnsen en ﬁscalist Hans
Zwagemaker. De bevindingen van beide avonden worden nu op een rijt je gezet .
Daarna komen we er mee t erug naar alle deelnemers binnen Land van Ons.
Vacatures
Zoals we in een vorige nieuwsbrief meldden, willen we vanuit de ledengroep
compact e kennist eams samenst ellen op een bepaald werkveld. Omdat we dit
najaar st art en met het vast st ellen van de eerst e beheerplannen voor onze
percelen, zoeken we nu cont act met ervaren ecologen, biologen met een
brede kennis op soort groepen en aﬃnit eit met biodiversit eit op boerenland. Hun
t aak zal worden om de beheerplannen die onder verant woordelijkheid van een
perceel coördinat or worden gemaakt , t e beoordelen en van adviezen t e
voorzien. Tijdsbeslag: 2 dagen/maand. react ies naar vrijwilligers@landvanons.nl

De missie van Land van Ons is een
kent ering t e bewerkst elligen in het
uit put t en van grond en verdwijnen
van plant aardig en dierlijk leven uit
ons landschap. Dit doen we vanuit
het besef dat ons land en onze grond
let t erlijk de bodem is onder ons
best aan. En daarmee een t egenwicht

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 t e realiseren.

en rust punt is in ons hect ische en op
economische groei gericht e best aan.
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