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Van de voorzitter

Politiek en stikstof 
Gaan onze politici de stikstof crisis oplossen? Het is een onderwerp dat Land van Ons
raakt, want alle rigoureuze kabinetsplannen hebben imvloed op waar wij mee bezig zijn.
Nu was één van de redenen om met Land van Ons te beginnen dat ik weinig f iducie had in
de aanpak van die overheid. 
Is er nu wat veranderd? 
Aan het geld kan het niet liggen. De overheidsmiljarden vliegen je om de oren. Hoe
besteden ze dat?. De media volgen is niet voldoende, want dan hoor je slechts een f ractie
van wat er speelt. Het gaat om de inhoudelijke stukken van bewindslieden en debatten in
de Kamer. Voor dat laatste moet je wel zitvlees hebben. Ik heb respect voor deze
vergadertijgers. Het gaat maar door en door. Vergaderingen van 4 à 5 uur zijn geen
uitzondering. Gelukkig ben ik redelijk ingevoerd, want voor een leek is er geen doorkomen
aan. 
Gebiedsplannen is het nieuwe toverwoord, gelardeerd met een diarree aan normen en
rekenmodellen. Met alle betrokkenen aan taf el, denkt men, gaan we er wel uitkomen. Een
bijzondere keuze, want juist dat hebben we de af gelopen 40-50 jaar gedaan en we zijn er
geen steek mee opgeschoten.  12 provincies, die een zak geld mogen beheren en ieder op
z'n eigen wijze keuzes gaan maken. Complexiteit ten top en een enorme verspilling van
geld dat aan honderden ambtenaren en adviseurs besteed gaat worden. Gevolg: de

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f7534783867376b357032
Herman
Doorhalen



Actuele aantallen:
18.383 deelnemers

160,8 aangekochte hectares

eerste groepen boeren zijn al af gehaakt, teleurgesteld door de voortdurende
onduidelijkheid. 

Voorzitter bestuur,

ook in Wassenaar

Percelen kopen is hard werken

Een willekeurig stuk landbouwgrond kopen is op zich
niet zo moeilijk. Dat wordt het pas als je op zoek bent
naar een perceel met mogelijkheden waarmee we het
verschil kunnen maken. Percelen met een smoel. Zo
zijn we nu in onderhandeling over een perceel dat
midden in Wassenaar ligt. Het is niet groot (6.5 ha), maar het is een perceel waar al jaren
lang ʻgedoeʼ over is. Waar gaat het om? Meer

Help ons netwerken binnen overheden
Het bestuur wil zijn netwerk met overheden verder uitbreiden. Heb jij dit soort mensen in
je netwerk en ben je bereid om bestuursleden bij die persoon te introduceren? Laat het
ons dan weten. 

Intensiever contact met overheden is belangrijk met het oog op de transitie van de
landbouw, waar we als Land van Ons een rol in willen spelen. We hebben natuurlijk al wel
contacten, maar het is prettig als we sneller en directer toegang kunnen krijgen tot een
grotere groep sleutelf iguren. Waar moet je aan denken: kabinetsleden, leden Tweede en
Eerste Kamer, gedeputeerden bij provincies, topambtenaren bij ministeries.

Alvast bedankt voor je hulp. Op deze manier draag je bij aan het succes van Land van Ons.

Instemming aankoop perceel Halsteren

Af gelopen maand hebben 3.479 deelnemers hun stem
uitgebracht op het voorstel om 7,1 ha landbouwgrond
in Halsteren, Noord-Brabant aan te kopen. 3.454
deelnemers stemden in met de aankoop (99.3%). Deze
week zal de overdracht plaatsvinden. Daarmee
hebben we als coöperatie het tiende perceel
aangekocht tevens het eerste perceel in Noord-
Brabant.
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Het perceel ligt op de rand van de Brabantse Wal (de oostrand van een oude loop van de
Schelde), een gebied met rivierduinen en aan de westkant een steile helling, naast een
gebied dat ooit een zompig moeras was. Het hoogteverschil in het perceel leidt tot
verschillende microklimaatjes, elk met een eigen populatie aan insecten. Net als bij de
andere percelen van Land van Ons kunnen mensen in de regio, van Bergen op Zoom tot
Roosendaal, meedenken over hoe hier een duurzaam boerenland vol leven van te maken
is. Komende maand gaan we de boer(en) selecteren waarmee we dit willen gaan doen.

In De Stem staat een uitgebreid artikel over de aankoop en de voornemens met het
nieuwe perceel. Ook De Bode maakte er melding van.

Algemene Leden Vergadering op 26 april 
Graag nodigen we alle deelnemers van Land van Ons uit om deel te nemen aan de
Algemene Leden Vergadering op dinsdagavond 26 april. De agenda en de bijbehorende
stukken staan op MijnGrond, Daar staat ook de link om deel te nemen aan deze online
vergadering. Op de agenda staan vaste punten als jaarverslag, jaarrekening, strategische
ambities, interne organisatie. Daarnaast ook ʻOntwikkeling biodiversiteit op de percelenʼ
en ʻOntwikkelingen bij Burgerboerderij De Biesterhof .̓ In de vorige Landscoop was er de
oproep om agendapunten aan te leveren. Daar is al gebruik van gemaakt en het kan nog
tot 19 april.

Lutkemeer
Uit de laatste nieuwsbrief  Voedselpark Amsterdam bijkt dat men het nog lang niet hee�
opgegeven. Dinsdag 5 april gingen er uitnodigingen voor een werkbezoek naar alle
gemeenteraadsleden en f ractievoorzitters van de Amsterdamse Raad. Tweede
ondertekenaar: Franke Remerie. 
Voorts is er een hele serie werkgroepen gestart waarvoor zich juristen, schrijvers, f ilmers,
organiseerders en onderzoekers hebben opgegeven. Meer mensen zijn welkom! Zie de
nieuwsbrief . 

Typisch 1 april
Voor wie de sociale media niet volgt: dit gebeurde op Twitter: 
ʻBreaking news: wij zijn benaderd door META of  wij belangstelling hebben voor hun
perceel van 80 ha bij Zeewolde. Ze zijn én bereid het tegen een schappelijke prijs aan ons
te verkopen én te helpen met versnelling van de natuurinclusieve landbouw. We gaan het
aan de leden voorleggen.̓
Deze Top Tweet (101.333 weergaven) uit eigen koker werd ook breed gedeeld op andere
kanalen van social media en verbrak bijna records in ʻretweetsʼ en ʻlikes .̓ 

Op 2 april hebben we voor de zekerheid de tweet maar laten volgen door een tweede: 

'Het vervelende van 1 april is dat een dag later het 2 april is. En dan ben je weer wakker.
Maar wat we gisteren twitterden vinden we absoluut een goed idee. Dus we gaan het
zowel gemeente als META wel voorstellen. Moet lukken toch? Een gouden kans.'

Boer van ons

Tim Zijp in De Rijp
Biologisch-dynamisch melkveehouder Tim Zijp (35)
beheert sinds anderhalf  jaar een graslandperceel van
Land van Ons in de Beemsterpolder. Samen met zijn
ouders runt hij in De Rijp boerderij Schermer Eylandt. Dit
seizoen voegen ze het tweede perceel van Land van Ons
toe aan hun bedrijf soppervlakten. Evenals het eerste
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gaan ze dat bewerken volgens biologisch-dynamische
maatstaven, zodat het perceel geschikt wordt om de
koeien melk te laten produceren voor het Demeter-
keurmerk.

Tim vertelt dat hij destijds is benaderd met de vraag of  er
in de regio grond te koop is voor Land van Ons. En of  er in
de buurt BD-boeren zijn die dat vervolgens willen
pachten. 
ʻNa enig tijd bleek er al land aangekocht en werd de vraag
naar een boer concreet. We hebben toen wat uitvoeriger
met elkaar gesproken en het klikte. Ik was onder de indruk
van het brede scala deskundige leden. Dat trok mij over
de streep. Samenwerking met natuurorganisaties was ik
al gewend, maar met een burgerinitiatief  nog niet.
Eigenlijk is het een kwalijk zaak dat burgers in de bres

moeten springen voor een maatschappelijk verantwoorde prijs van landbouwgrond. Die
extra acht hectare heb ik nodig om zelf voorzienend te worden, maar die had ik zonder
deze tussenkomst nooit kunnen betalen.̓

Behalve bedrijf seconomisch voordelen levert de samenwerking ook nieuwe contacten
op. 
ʻDe percelen liggen in een wandelgebied. En regelmatig zie ik wandelaars stilstaan bij de
inf obordjes langs de percelen. Soms leidt dat tot een gesprekje. Ook met de vrijwilligers
van het perceelteam heb ik leuk contact. Bijvoorbeeld over het beheerplan, of  concreet,
over de aanleg van een kavelpad. Andersom gebruik ik mijn agrarische netwerk om Land
van Ons bij collegaʼs bekend te maken. Ze vinden het prima dat landbouwgrond op deze
manier tot waarde komt. Een aantal collegaʼs zou zo met Land van Ons in zee willen gaan.
Ik zie het als ondernemen, een mooi avontuur.̓

Com-Post 2
Het compostproject op de Holtesch bestaat uit het
maken van zuurstof rijke compost en proeven doen met
twee veelbelovende methoden om bodem- en
plantkwaliteit drastisch te verbeteren. In december
meldden we dat er een compostkeerder zou komen om
compost te maken. Bij nader inzien blijkt de methode te
complex. We gaan compost maken in vijf  bioreactoren op
het erf  van boer Kees Sijbenga. Bijkomend voordeel is dat
er daardoor geld overblij� om het compostproject met

een jaar te verlengen. Meer inf o over de proeven met compostextract, zaadcoating en
bladbemesting.

Proef regeneratief begrazen op Oud
Ade

In samenwerking met veehouder (beheerboer) Jan
van de Poel en Universiteit Leiden, is vrijwilliger
Jan Groot deze maand begonnen met een
ʻnatuurlijkeʼ manier van begrazing door jongvee.
Het natuurlijke houdt in dat niet de grasbehoe�e van het (jong)vee bepalend is voor het
tijdstip waarop ze toegang tot een vers stuk grasland krijgen, maar de conditie van de
graszode. 
Voorkomen van overbegrazing staat voorop, zonder het vee tekort te doen. Aangezien de
grasbodem centraal staat mag deze vorm van stripgrazen regeneratief  genoemd worden
en een revolutionaire manier van beweiden in Nederland! Meer
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Klik op de naam voor meer inf o over een perceel.

Triemen (Friesland) 4,1 ha
Zwagermieden (Friesland) 16,4 ha
Holtesch (Drenthe) 8,3 ha
Lettele  (Overijssel) 4 ha
Oud Ade (Zuid-Holland) 33,2 ha
Onneresch (Groningen) 26 ha
Noordbeemster (Noord-Holland) 8,2 ha
Biesterhof  (Gelderland) 24,8 ha
Empe (Gelderland) 28,7 ha
Halsteren (Noord-Brabant) 7,1 ha

Du�elt wordt Biesterhof

Burgerboerderij De Biesterhof

Ruim 1.200 deelnemers hebben hun stem uitgebracht op drie naamvoorstellen van het
perceel in Millingen. Meer dan de hel� koos voor de naam Burgerboerderij De Biesterhof.
De boerderij is compleet met deze naam, die met trots wordt gedragen. Inmiddels is 7,5
hectare akkerland ingezaaid, is een moestuin aangelegd en zijn er 21 schapen en 16
lammetjes verwelkomd. Die trekken behoorlijk wat bekijks. 

Gaan we extra voedsel verbouwen?
De af genomen voedselproductie in Oekraïne roept de
vraag op of  we op onze percelen meer graan en
oliehoudende gewassen moeten gaan telen.
Uitgangspunt van de teeltplannen op onze drie
akkerbouwpercelen is dat we bij voorkeur gewassen voor
menselijk consumptie verbouwen. Los van de recente
ontwikkelingen blijkt dat dit jaar het aandeel graan op
onze percelen al is toegenomen. Op de Holtesch gaat
binnenkort het zaadgoed voor boekweit, huttentut en

baktarwe de grond in. Op de Onneresch groeit straks boekweit en huttentut en op De
Biesterbos is recent baktarwe, spelt, zomergerst en huttentut ingezaaid.

Huttentutolie is voor koude spijzen een prima en smakelijk alternatief  voor, vaak
geïmporteerde, zonnebloemolie. De oogst van komend seizoen gaan we in grotere
f lessen (250 ml) bottelen; die zijn gemakkelijker in het gebruik.

Pop-up-winkeltje

Even voor kruidenier spelen

Vind je het leuk om in jouw straat of  op een buurtf estijn
(Koningsdag!) producten van je eigen landbouwgrond te
verkopen?

Drie deelnemers hebben dat onlangs met een kraampje voor
hun deur gedaan. Deelnemers uit de omgeving kwamen ook
winkelen om een ʻgezicht van LvO' te zien. Dit succes willen
we herhalen, met name in de regioʼs waar veel LvO-deelnemers wonen, zoals rond Den
Haag, Groningen, Rotterdam, Leiden, Nijmegen, Haarlem en Amersf oort. Wij zorgen voor
vervoer van de producten, pinapparaat, vlag en verkooplijsten. Heb jij ruimte voor een
paar dozen en een taf eltje en wil je de komende maanden éénmalig of  enkele dagen een
paar uurtjes een Land van Ons-winkel runnen? Meld je dan geheel vrijblijvend aan. 
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m2 cadeau geven zelf  m2 land kopen

Triemen en Zwagermieden

Vooraankondiging vogelsafari

Kom de weidevogels zien en horen op en bij onze
percelen Triemen en Zwagermieden en in het
natuurgebied van onze buurman Staatsbosbeheer.
In het voorjaar en de vroege zomer is dit gebied een
waar paradijs voor weidevogels.

Het perceelteam organiseert met de plaatselijke vogelwacht in mei en juni een aantal
exclusieve excursies voor deelnemers van Land van Ons. Vanwege het broedseizoen
blijven we in een kleine groep (maximaal 10 deelnemers) aan de randen van de percelen.
Vanaf  de weg, het f ietspad en vanuit een vogelkijkhut zijn de vogels goed te zien. De
excursies vinden plaats in de vroege morgen of  in de avond.

Belangstelling? Stuur dan een mailtje, dan sturen wij een overzicht met de data en tijden
en een aanmeldf ormulier.

Holtesch

Helpen tellen

Het seizoen van monitoren is aangebroken. Heb jij zin om op de Holtesch (Hooghalen,
Drenthe) af  en toe mee te helpen met het tellen van bijen, vlinders, planten of  wormen?
Stuur dan een mailtje.

Fietsroute Holtesch te Hooghalen
De leden van de het kennisteam Land van Ons hebben
een boeiende f ietstocht opgesteld. Aan de hand van
f ietsknooppunten f iets je ongeveer 40 km rond
Hooghalen en perceel de Holtesch. Het team houdt je
onderweg geboeid met prikkelende opmerkingen en
vragen over plekken die je passeert. Startpunt is het
Dorpshuis ʼt Hoaler Hoes in Hooghalen. Als je de route
met een OV-f iets rijdt, start je in Beilen. Route

Steun de Krui-tocht van Varik naar Parijs
Henry Mentink (oprichter van My Wheels) wandelt tussen 22 april tot 7 juni met een
kruiwagen grond naar Parijs. Met deze ludiek actie haalt hij 'de aarde van de beurs' om die
vervolgens bij de Unesco aan te bieden als werelderf goed. Daarmee ageert hij tegen de
stijgende grondprijzen van (landbouw)grond. In zijn kruiwagen verzamelt hij zakjes met
aarde die mensen hem toesturen. Onderweg bezoekt hij plekken die overeenkomt met
zijn ideeën over de aarde als gemeen goed. Je kunt hem steunen door een theelepel van
je eigen aarde te doneren (met een gi�) of  door een stukje mee te lopen.

Extra hoofden en handen nodig
Met de groei van de coöperatie zijn er meer organisatoren nodig. Hieronder verschillende
(nieuwe) f uncties waar we jou, of  iemand die je geschikt acht, graag voor uitnodigen.
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Twee bestuursleden

Land van Ons zoekt twee nieuwe
bestuursleden. Gezien de ervaring en
achtergrond in het huidige bestuur
zoeken we een vrijwilliger met kennis en
ervaring op het gebied van
productontwikkeling en marketing van
biologische producten en een
ʻrentmeesterʼ met juridisch-zakelijke
kennis van grondaankoop en -beheer.
Meer

Perceelverbinder

Met de groei van het aantal percelen
en teams neemt ook het belang van goede
af stemming toe. Ben jij een verbinder, heb
je a�initeit met PR & Communicatie èn ben
je 1 à 2 dagen per week beschikbaar als
vrijwilliger? Meld je dan of  stuur deze
oproep door.
Meer

26 april - 19.30 uur Algemene Leden Vergadering (online).

12 mei - 19.30 uur webinar ʻHoe monitort Land van Ons
het herstel van de biodiversiteit ,̓ vooral bedoeld voor de
vrijwilligers van onze percelen, maar ook te volgen door
andere (ingewijde) deelnemers. Matty Berg is dan weer
onze gastspreker.

2 juni - 19.30 uur webinar over ʻstrokenteeltʼ met Dirk van
Apeldoorn, lid van de groep Farming Systems Ecology
(FSE) van de WUR. Dirk zet zich in voor
boerenbedrijf ssystemen op basis van natuurlijke
processen. Neem alvast kennis van zijn verklaring. 

Bijdragen van:  Franke Remerie, Jan Groot, Betteke
Krantz , Bas van Goor, Paul Otto, Bindert
Kloosterman, Dorothée Wortelboer, Nelleke Remerie.

Beeld: Ellen van Schravendijk, Stichting in Goede
Aarde 
Coverfoto: Ron Thijsen
Redactie: Steven Berendsen, Flip Schrameijer, Lara
Knezevic en Herman Verschuren.

Op de website vertellen deelnemers over hun
mot ivat ie om zich bij Land van Ons aan te sluiten. 

Deze nieuwsbrief verschijnt rond de 15e van elke
maand. Copyright © 2022 Land van Ons.

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden
ontleend. Je ontvangt deze e-mail omdat je hebt

aangegeven deze te willen ontvangen. Heb je geen
interesse meer?

> Schrijf je hier uit

Ondersteuner team Selectie & Aankoop
Voor ons landelijke team Selectie & Aankoop van percelen zoeken we een vrijwilliger die
ons organisatorisch en secretarieel gaat ondersteunen. Lees

Land van Ons wil een kentering 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. Door het verwerven en daarna behouden van het juridische eigenaarschap van
(landbouw) grond realiseren we een langjarige en daarmee duurzame aanpak.
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