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Van de voorzitter

Landschapsgrond = natuur + landbouw

Af gelopen donderdag hield de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit een rondetaf elgesprek met deskundigen over landschapsgrond. 
Dat moet een soort tussenvorm worden tussen natuurgrond en landbouwgrond. Zeg
maar extensieve landbouw met oog voor extensivering en biodiversiteit. 
Kortom, wat wij al 2,5 jaar doen met de aankoop en herinrichting van onze percelen.
Helaas waren wij niet uitgenodigd. Wel de gevestigde instituties als LTO,
Natuurmonumenten en de Rabobank (de laatste onder het blok agrarische
ondernemingen (en ik maar denken dat het een bank was). 
De echt inhoudelijke bijdragen kwamen vanuit de hoek van Jaap Dirkmaat (VNC) en Marcel
van Silf hout (Graangeluk). Marcel kwam met de zeer terechte constatering dat het toch
vreemd is dat een overheid als de provincie Gelderland eeuwenoud cultuurlandschap,
boerenland dus, om gaat zetten in natuur. Waar hij met Graangeluk bewezen hee� dat
terugbrengen van kleinschalige akkers veel grotere positieve e�ecten hee� op de
biodiversiteit. En Jaap: 80% van de biodiversiteit kunnen we terugbrengen als we
grootschalig weer landschapselementen gaan terugbrengen. Ook iets wat wij standaard
doen op onze percelen.

Beste ministers: hou het simpel. Verplicht elke grondeigenaar in Nederland om minimaal
10% van zijn areaal om te zetten in die landschapselementen (hagen, bomenrijen,
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Actuele aantallen:
18.687 deelnemers

160,8 aangekochte hectares

houtwallen, natuurvriendelijke oevers, ongemaaide ruigtes). En breng die grond onder in
een national trust. Dan hoeven we tenminste niet nog eens 10 jaar te wachten voordat
we eindelijk de e�ecten gaan zien van de stikstof discussie.

Voorzitter bestuur,

Krijgt de groene Lutkemeerpolder een Voedselpark?
In het Parool van 31 mei kwam Franke Remerie aan het woord over het plan voor een
voedselpark in de Lutkemeerpolder. 'Het is een prachtige, groene plek waar je veel kunt
doen voor de voedselteelt, educatie en de verbinding tussen mensen in de stad. Eten
verbindt over het algemeen.' Remerie legde uit dat het hier gaat om de laatste kleigrond
van de stad, uiterst vruchtbaar. 'Rond Amsterdam heb je vooral veel veenweiden, daar kan
je eigenlijk alleen vee op houden. Voor een voedselpark kun je daar niet zoveel mee.' 

Op 2 juni in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam nam Franke Remerie deel aan een
paneldiscussie over de toekomst van het Voedselpark. Hij vertelde dat hij een gesprek
had gehad met de directie van SADC (Schiphol Area Development Company, de
verantwoordelijke partij die zich met de ontwikkeling van de Lutkemeerpolder
bezighoudt) over een én-én oplossing: het hart van de polder gebruiken voor de geplande
bedrijvigheid en de randen inrichten voor het gewilde voedselpark. De Voedselpark-
initiatief groep gaat dit voorstel deze zomer verder uitwerken; de SADC wordt
in augustus voor een vervolggesprek uitgenodigd.

Nieuwe werkelijkheid voor Zeewolde
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van Zeewolde hebben de tegenstanders van de
komst van het megadatacenter gewonnen. En Meta hee� zijn komst uitgesteld. 

Nu is de vraag wat met het gebied gaat gebeuren. Er worden nu kritische vragen gesteld
over de verkoop van de 80 ha door de gemeente aan een stroman van Meta. In een brief
aan het college van B&W wordt betoogd dat de grond voor een veel te laag bedrag is
doorverkocht. Dat zou een vorm van staatsteun kunnen zijn, die in een juridische
procedure kan leiden tot een nietigverklaring van de verkoop. Een ander perceel van 80
ha, dat in het bezit is van het Rijk, wordt voorlopig nog niet aan de gemeente verkocht.
Dat verklaarde minister Hugo de Jonge zeer onlangs, want de plannen zouden volgens
onderzoek van TNO niet aan de normen voldoen.  De Jonge gaat met het nieuwe college
spreken. 

Tevens hebben zich bij de Raad van State verschillende procederende partijen gemeld. Wij
hopen nog steeds dat als alle rook is opgetrokken de gemeente zal besluiten de
landbouwbestemming te handhaven opdat wij of  andere partijen de kans krijgen een
innovatief  landbouwproject te beginnen.

https://www.parool.nl/a-b5ffe068
https://dezwijger.nl/
https://www.sadc.nl/


Wassenaar maakt wat los
De stemming over de voorgenomen aankoop van een perceel in Wassenaar hee� veel
losgemaakt bij onze deelnemers. De ruim 80 vragen (sommige deelnemers hadden
overigens meerdere vragen gesteld) concentreerden zich rond drie items:

Moeten wij vermogende omwonenden, die geen bebouwing in ʻhun achtertuinʼ
willen, ter wille zijn?
Is die grond niet erg duur, kunnen we dat geld niet beter elders besteden?
Is de grond door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wel geschikt voor
biologische groenteteelt?

Op de website een reactie op deze relevante vragen. Meer

Meters grond cadeau bij NVTL-Award
Op het Eeuwf eest van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en
Landschapsarchitectuur werden op vrijdag 3 juni drie Awards uitgereikt. De drie
winnaars kregen elk 36m2 grond van Land van Ons cadeau. Met de Award wil de verenging
elk jaar de Nederlandse landschapsarchitectuur in de breedte stimuleren,
landschapsarchitecten erkenning geven voor hun werk en talent een extra zetje in de rug
te geven.

De NVT L Award 2022 ging naar Bertram de Rooij en zijn team van de WUR, naar Nina
Ravestein van PAD landscape  en naar Ziega van den Berk van MUST  Stedebouw.

Uitslagen recente stemmingen
De af gelopen maand konden de ruim 18.500 deelnemers aan Land van Ons hun stem
uitbrengen. De uitslagen ervan staan op Mijn Grond: zie Cijf ers en algemene
stukken (alleen voor deelnemers).

Hieronder de uitkomsten:

Op de voorgenomen aankoop van het perceel Wassenaar hebben 3400 deelnemers hun
stem uitgebracht, van wie 3168 (93.2%) instemden met dit bestuursvoorstel.

De stemming over het voorstel om het perceel Cellemuiden aan te kopen (bij het
Overijsselse Hasselt) is door 3460 deelnemers benut, van wie 98% met de koop instemde.

Met het bestuursvoorstel om huidig ondersteunend secretaris Thomas Landman te
benoemen tot stemgerechtigd vijf de bestuurslid hee� een ruime meerderheid van de
stemmers ingestemd, evenals met de voorstellen voor goedkeuring, decharge en
resultaatbestemming jaarrekening 2021.

Boer van ons

Berend en Wilma Steenbergen
De beheerders van het perceel
Onneresch, Berend en Wilma, vertellen in
een interview met Dorothée Wortelboer
dat de idealen en ambities van Land van
Ons goed passen bij de uitgangspunten
van biologisch en biologisch-dynamisch

boeren. 'We denken dat het goed zou zijn als alle initiatieven op dit gebied, zoals
bijvoorbeeld ook Herenboeren en Aardpeer, in de toekomst samenwerken. Met de ambitie
om 15% van de dure landbouwgrond in Nederland in bezit te krijgen, hee� de coöperatie

https://landvanons.nl/bollenperceel-in-wassenaar/?src=mailing
https://nvtl.nl/
https://nvtl.nl/100-jaar-nvtl/drie-nvtl-awards-uitgereikt-op-eeuwfeest/
https://www.wur.nl/
https://www.padlandscape.com/
https://www.must.nl/
https://mijn.landvanons.nl/members/pages/uitslag-stemming-maart-en-juli-2020


de lat wel hoog gelegd, dat is een f orse uitdaging voor Land van Ons en andere partijen.'
Meer

Podcast over Korte Keten
Een goed jaar is het Team Korte Keten bij Land van Ons
actief, met als resultaat 16 producten! En er zijn nog
allerlei producten in ontwikkeling van onze grondsto�en
boekweit, huttentut, enz. En wat te denken van bier... of
een lekkere mueslireep! Sommige producten zijn voor
100% gemaakt van de opbrengst van onze percelen. Zoals
gezegd in ontwikkeling, maar het is wel duidelijk dat dit
alles in een moordend tempo geschiedt.

Ontdek meer over onze Korte Keten in de podcast. Gedurende ruim veertig minuten is
Marja van Berkel van Kennisdelen hierover in gesprek met pionier Bas van Goor. Luister op
je gemak via Apple  of  Spotif y. 

Met trots de markt op

De zomer komt eraan, en dat betekent dat
er steeds meer leuke markten in het land
zijn waar Land van Ons met een kraam
aanwezig is om onze producten onder de
aandacht te brengen. Zo stonden we
af gelopen Hemelvaartsdag op de
Lentef air in Diepenveen. Een prachtige
locatie, een f ijn team van deelnemers én
heel enthousiaste bezoekers: wat ons
betre� een daverend succes. Vooral de –
toch wat onbekende – kasha viel enorm in
de smaak!

De komende periode staan er nog veel meer markten, evenementen en f estivals in de
planning. Een actueel overzicht vind je hier. Ontbreekt er nog iets op onze lijst? Of  wil je
graag een keer meehelpen? Stuur ons dan een mail! 

Geen markt in de buurt? Niet getreurd! Je bestelt je boekweitpakket ,
huttentutolie of  overheerlijke pastaʼs ook heel makkelijk in de webshop.

ʻOnze winkelʼ in Leeuwarden
ʻJouw dagelijkse kostʼ is een winkel in de Nieuwe
Oosterstraat in Leeuwarden. Ze verkopen sinds 2018
verpakkingsarme, lokale en duurzame boodschappen.
Daar zijn nu ook de producten van Land van Ons te
koop. Deze verkoopcoöperatie onderschrij� de
uitgangspunten van Land van Ons volledig; men
verkoopt dan ook met plezier onze producten.
Ongeveer 80% van het assortiment komt van eigen
bodem, de overige 20% (denk aan ko�ie, chocolade,

citrusf ruit en andere exotische boodschappen), wordt aangevuld met biologische
producten. Naast een gewone winkel is het ook een plek waar ze je vertellen over het
product, het belang van lokaal biodivers telen, de gezondheidsvoordelen, de eerlijke
handel die essentieel is en ga zo maar door.

Bij Jouw Dagelijkse Kost  besef  je dat je als consument veel invloed hebt op een eerlijk
en sterk voedselsysteem. Het bezoeken waard als je eens in de buurt van Leeuwarden
bent!

https://mijn.landvanons.nl/webshop/
https://jouwdagelijksekost.nl/
https://landvanons.nl/boeren-op-de-onneresch/?src=mailing
https://mijn.landvanons.nl/webshop/
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/land-van-ons/id1584662898?i=1000565114984
https://open.spotify.com/episode/4Tu8WBHOq4CeeLbZlRxmOE?si=g0aegatbQx2LkcxID-MrSQ
https://landvanons.nl/land-van-ons-markten/
mailto:pr-communicatie@landvanons.nl
https://mijn.landvanons.nl/webshop/products/boekweitpakket-bonanza
https://mijn.landvanons.nl/webshop/products/huttentut-olie
https://mijn.landvanons.nl/webshop/products/boekweit-pasta
https://mijn.landvanons.nl/webshop/
https://jouwdagelijksekost.nl/


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

Open perceeldagen in september

Dit jaar houden we de open percelendagen samen met IVN
Natuureducatie. Op 2, 3 en 4 september viert IVN het Fête
de la Nature. Als Vriend van Fête, waar Paul Otto over
vertelt , haken we daar graag bij aan! Op die dagen
organiseren wij op onze percelen een aantal leuke,
f eestelijke activiteiten. Het def initieve programma volgt
nog, maar zet 2, 3 en 4 september alvast in je agenda!

Land van Ons in de media

Natuurinclusief?

In zijn maandelijkse column in het agrarisch
vakblad Vee & Gewas verwoordt onze boer
Howard zijn f rustratie bij het zien van het
door ganzen vertrapte tarwe en het door
droogte wegkwijnende gras. Zijn
aangrenzende ʻgangbareʼ collegaʼs zetten
daar middelen tegen in die niet stroken
met zijn visie op duurzame landbouw en
voedselproductie. Zijn handen jeuken,
maar zijn hart hoopt op natuurlijk herstel.
Hoe houd je die twee in bij elkaar… Meer 

Maak groene meters met je
vakantiegeld!
Mei ligt inmiddels achter ons, en dat
betekent dat de vakantieperiode in
aantocht is. Wil je dit jaar de natuur
opzoeken in het buitenland? Blijf  je thuis
genieten van al het moois wat lokaal te
vinden is? Of  wil je juist iets anders doen,
iets waarmee je écht een verschil kunt
maken? Onze tip: investeer dit jaar eens in

biodiversiteit en besteed je vakantiegeld aan groene meters! 

https://mijn.landvanons.nl/webshop/
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODg1Njg4MjA5MTI0MzY2MTE5JmM9ejh3OSZlPTE5MjgmYj05MDgyMjcxMzkmZD16MGozbTJ0._C1NjimPJb5k60yG3AZP6K-LS5R6eQjCkZcA_t4H6gc
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODg1Njg4MjA5MTI0MzY2MTE5JmM9ejh3OSZlPTE5MjgmYj05MDgyMjcxNDUmZD1hMno1eDd2.I5FjiPJG_zjA8_AyDXxNtlzVFg_rCIprKQeh6ZO5xbs
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODg1Njg4MjA5MTI0MzY2MTE5JmM9ejh3OSZlPTE5MjgmYj05MDgyMjcxNTQmZD10OHI1Yzlq.MhWiTlttgIwRm-EmzK-A6hnw2oZNrRavgj0EyMYEt9k
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODg1Njg4MjA5MTI0MzY2MTE5JmM9ejh3OSZlPTE5MjgmYj05MDgyMjcxNjMmZD1rOGs1cjRz.ZK2SQgkrlJns38frZm698rxnA9xV6j_HEGKGNmA8fV4
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODg1Njg4MjA5MTI0MzY2MTE5JmM9ejh3OSZlPTE5MjgmYj05MDgyMjcxNjkmZD1uNG00bjFy.8feUKUghMykvcg15QOjS9946FNxYsMtY84PF0lAHnuc
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODg1Njg4MjA5MTI0MzY2MTE5JmM9ejh3OSZlPTE5MjgmYj05MDgyMjcxNzgmZD1yN3Q1azdi.DWJhINceTBh7oGvVc0jFQTY1fdxZB97UgRLP97_80Yk
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xODg1Njg4MjA5MTI0MzY2MTE5JmM9ejh3OSZlPTE5MjgmYj05MDgyMjcxOTAmZD1uNXIzazV6.RZCZaAs_dKqfRQWToNHhzsOfMrl6zWOPBTKanU_B8sY
https://landvanons.nl/perceel/biesterhof/
https://landvanons.nl/perceel/empe/
https://landvanons.nl/perceel/halsteren/
https://fetedelanature.nl/interview-met-vriend-van-fete-paul-otto-van-land-van-ons/
https://www.vee-en-gewas.nl/
https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/473807-natuurinclusief/
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> Schrijf je hier uit

15 juni – 20.00 uur Lezing te Hooghalen: over
bodemherstel door Ties Temmink van Stichting in Goede
Aarde. Inf o 

15 juni - 20.00 uur talkshow in Groningen (Nieuwe Markt
1): met o.a. gedeputeerde Johan Hamster, Hanneke van
Ormondt (Caring Farmers), Frank Remerie (Land van Ons)
en minister van LNV Henk Staghouwer (onder
voorbehoud). Over ʻGroningse boer van de toekomstʼ
Inf o

16 juni - 19.30 uur webinar door Matty Berg, 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. 

19 juni – 12.00 tot 16.00 uur teldag  Oud Ade.

25 juni - 10.00 tot 14.00 uur Korte Keten-stand op het wijkf eest op de Kattenkamp in
Amersf oort.

1 juli - 14:00 tot 20:00, f estival 'Een nieuwe tijd' in Ul�.

Vooraankondiging: 2, 3 en 4 september open perceeldagen Land van Ons i.s.m. IVN.

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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