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In deze nieuwsbrief aandacht voor percelen die we willen aankopen. De strategie
voor dit eerste jaar  is om verspreid over het land aanwezig te zijn. Kijkend naar we
nu bezig zijn zal dit betekenen dat we eind van dit jaar aanwezig zijn in: Friesland,
Drenthe, Overijssel, Zuid Holland en Brabant. In Noord Holland, Groningen en Limburg
zijn we concreet naar percelen aan het kijken. Het is nog niet in te schatten of dat dit
jaar afgerond kan gaan worden. Gelderland, Zeeland, Utrecht  en Flevoland ontbreken
nog op de lijst. Maar wat niet is, kan nog komen.

Belangrijk voor nu: onze leden wordt gevraagd hun stem uit te brengen over de
voorstellen!

Franke Remerie
voorzitter bestuur   
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1. Akkoord op aankoop perceel bij Deventer
Rick Huis in 't Veld was een van de eerste boeren waarmee wij in december in
gesprek gingen. Rick volgde een studie aan de kunstacademie, ging vervolgens
toch naar de Warmonderhof en nam uiteindelijk de boerderij van z'n vader over.
Rick en Arjuna behoren tot de voorlopers in de noodzakelijke verandering in de
landbouw. Lees HIER hun verhaal. 

Rick had ons benaderd of wij een perceel van de buurman wel in erfpacht
wilden nemen (de betreffende buurman wilde zijn grond niet verkopen). Rick
had behoefte aan die grond, omdat hij op eigen grond bezig was een nieuwe
houtwal en haagbeplanting aan te leggen op plaatsen waar ze ooit gelegen
hadden. Het idee was goed, alleen het construct met de erfpacht bleek na
maanden onderhandeling met de eigenaar van de grond voor Land van Ons niet
aantrekkelijk. We bliezen het af. En vervolgens na enkele weken bleek de
eigenaar toch bereid tot verkoop over te willen gaan. Ook dat dreigde weer stuk
te lopen, maar uiteindelijk na ruim een half jaar ligt er voor beide partijen een
bevredigende oplossing.

Leden kunnen op MijnGrond de details lezen van de aankoop. Omdat het
proces zo lang heeft geduurd willen we definitieve aankoop nogmaals aan de
leden voorleggen. Het stemformulier staat eveneens op MijnGrond. Er kan tot
en met zondag 19 juli worden gestemd.  

Biologisch boer Rick huis in 't Veld in gesprek met Franke Remerie op het perceel in
Lettele. Op de achtergrond Rick zijn vrouw Arjuna.

2. Perceel in Friesland
In Friesland werden we al weer enige tijd terug benaderd door de eigenaren van
Hoeve Hoogland: Erik en Annegreet Boven. Ze hebben hun bedrijf opgezet rond
o.a. de groep thuiszitters: jeugdige jongens en meisjes, die om allerlei redenen
uit het schoolsysteem zijn gevallen.Op Hoeve Hoogland krijgen ze de
mogelijkheid om een leer-werktraject in te gaan. Maar ze doen meer, ook
bijvoorbeeld rond kortere voedselketens. 

https://www.melkbrouwerij.nl/ons-verhaal/
https://mijn.landvanons.nl/users/sign_in
https://www.hoevehoogland.nl/


Het perceel waar ze interesse in hadden, ligt bij het dorpje Triemen (ten
noorden van Drachten). Het is een perceel met stukken plas dras (opgezet om
jonge weidevogels van voedsel te voorzien voor die periode dat op andere
percelen al gemaaid wordt). Voor Hoeve Hoogland is dat prima. Ze houden
Dexterkoeien. Een klein Iers runderras, die het hele jaar buiten kunnen staan en
prima uit de voeten kunnen met schraal grasland. Een goede combinatie dus.
De 3 kadastrale perceeltjes zijn gezamenlijk 4.3 ha groot.

Ondanks dat het perceeltje door z'n natte zones nu al een functie heeft voor
jonge weidevogels, zijn er nog aanvullende mogelijkheden voor verdere
verbetering. Zo zou een lager deel van enkele honderden m2's ook zomers
vernat kunnen worden. Die vernatting door het hele jaar heen geeft meer
kansen voor planten in de overgangszones van nat naar droog. Verder ligt er op
de scheiding van het perceel een in het verleden opgeworpen bult van plm 1,5
meter hoog en 15 meter lang. Eigenlijk is het een atypisch element in dit vlakke
gebied, maar het zou interessant zijn te onderzoeken of hier nestel en
schuilgelegenheid kan worden gecreëerd voor allerlei insecten en amfibieën.  

Leden vinden ook voor dit perceel op MijnGrond meer informatie over vragen
die gesteld kunnen worden, de details rond de aankoop en de stemprocedure.
Voor dit perceel sluit de stemming op 26 juli.

Drie kadastrale perceeltjes ten westen van het dorpje Triemen

3. Voedselbos: aankoop bij Den Bosch in
voorbereiding
In samenwerking met Voedselboskabouters is er ingeschreven op een
aanbesteding van het GOB in Brabant. GOB staat voor Groen Ontwikkelfonds
Brabant. Het gaat om een perceel agrarisch intensief gebruikt grasland aan de
rand van recreatiegebied Engelermeer tegen de grens van de stad Den Bosch.
Bij de aanbesteding vraagt GOB aan de inschrijvers om de realisatie van een
voedselbos. Om dat te stimuleren geeft zij een reductie op de waarde van het
perceel.

Het plan is gemaakt onder regie van Voedselboskabouters, waarbij Marijtje
Mulder (een van onze vrijwilligers) haar expertise heeft ingebracht.  8 juli
aanstaande neemt het GOB een besluit. Mocht het worden gegund aan onze
combinatie dan starten we daarna met de verdere uitwerking. Onderdeel van
die uitwerking is de gebruikelijke goedkeuring door onze leden. De overdracht
vanuit GOB is gepland voor september.

https://mijn.landvanons.nl/users/sign_in
https://www.voedselboskabouters.nl/


Voor de leden is er meer informatie te vinden over deze mogelijke aankoop op
MijnGrond.  

Intensief bemest weideperceel aan de rand van het Engelermeer 

Impressie van het perceel nabij het Engelermeer in Den Bosch

4. Media: aankomende dinsdag Roelof
Hemmen(BNR radio)
Dinsdag 7 juli is Land van Ons voorzitter Franke Remerie een uur te horen in het
radioprogramma 'The Big Five'. Het programma wordt volgende week voor het
laatst gepresenteerd door Roelof Hemmen. Als afscheid nodigt hij volgende
week elke dag van de week iemand uit op een onderwerp dat hij de moeite
waard vindt. Land van Ons zit in een illuster rijtje:

maandag:  Damiaan Denys (filosoof en psychiater)
dinsdag:     Franke Remerie (oprichter Land van Ons coöperatie)
woensdag:  Hans Clevers (moleculair bioloog en kankeronderzoeker)
donderdag: Robin de Lange (president rechtbank Rotterdam)
vrijdag:        Javier Guzman (cabaretier)

4. Media: Gesprek bij de Nieuwe Wereld
Op 19 juni had bestuursvoorzitter Franke Remerie samen met voormalig
directeur van het Rijksmuseum Wim Pijbes, een gesprek bij YouTube tv-kanaal
De Nieuwe Wereld. Het contact vanuit de Nieuwe Wereld was nog een gevolg
van het artikel enige tijd terug in NRC. 

Als je het hele gesprek van ruim 44 minuten wilt zien, klik je HIER.

We hebben van de verschillende onderwerpen ook nog uitsneden van het
gesprek gemaakt. Een van onze vrijwilligers, Thomas Boelaars, heeft daar de
nodige energie ingestoken. We gaan de korte filmpjes op diverse momenten
gebruiken voor website en social media kanalen.

Benieuwd naar een voorbeeld: Klik HIER. Het gaat hier om het verhaal rond
'Politiek is onmachtig geweest in het oplossen van de neergang van de

https://mijn.landvanons.nl/
https://youtu.be/lffEZPj9GBA
https://youtu.be/4x7Et97o3Kg
https://youtu.be/zuK9LI9rhME


biodiversiteit'. 
 

Ander nieuws voor onze leden

Ronde tafel voor ondernemers
Zoals we in een vorige nieuwsbrief al meldden zijn enkele leden van Land van
Ons (en tevens ondernemer) 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)

Flyer beschikbaar om te delen in je netwerk
Door een aantal vrijwilligers is gewerkt aan een flyer. Deze is nu beschikbaar op
MijnGrond. 

Peilen belangstelling voor digitale voordrachten en films
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

mailto:pionier@landvanons.nl
https://mijn.landvanons.nl/


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.

Op MijnGrond peilen we de belangstelling voor beide vormen van
kennisverbreding en -verdieping. Laat je stem horen! 

NB aan beide voorstellen zullen geen extra kosten voor onze leden verbonden
zijn.

Boekweit
De boekweit op ons perceel in Hooghalen bloeit inmiddels. Het heeft gelukkig
de afgelopen dagen behoorlijk geregend. Het is nu weer wachten op iets
warmer weer. Zondag 12 juli vanaf een uur of 11 (daarvoor zijn we bij Kees
Sijbenga koffie drinken) gaan we met een groepje vrijwilligers bij het perceel in
Hooghalen kijken. En plannen maken voor de vervolgaanpak voor dit perceel.
Mocht je in de buurt zijn en willen komen kijken en meedenken en praten:
WELKOM! 
Adres: Zwiggelterweg 2 Hooghalen (aan het eind van de doodlopende weg)

Impressie van de boekweit in Hooghalen op 1 juli.

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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https://cinetree.nl/?gclid=Cj0KCQjw9IX4BRCcARIsAOD2OB2nW81wHk_WUBKy7UlNl30N0ESS8EpAQhQMjQ1D31-Oqibp5bPt03saAh2EEALw_wcB
https://youtu.be/p5AlC8nSF5w


Uitschrijven voor deze mailing kan hier.

https://landvanons.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=457f3038e20d9ee596ed8a453&id=b2ade952b9&e=[UNIQID]&c=15950e11d1

