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,,We willen dat zo doen dat het vriendelijk is voor het milieu en de omgeving, en het mooi is voor het landschap’’, zegt
woordvoerder Caroline de Roos. Het plan is het grasland om te bouwen naar een mo-zaïeklandschap waarop boekweit
wordt verbouwd. Maar het kan ook een ander gewas worden, zegt De Roos. Verder wordt bijvoorbeeld prikkeldraad ver-
vangen door houtwallen en wordt er geen kunstmest meer uitgereden op het land.

Het resultaat daarvan moet zijn dat het stuk grond een walhalla wordt voor insecten, dieren en planten. Zo bieden de hout-
wallen beschutting en wordt het voor wilde bijen die in de grond nestelen een aangename plek doordat er geen drijfmest
geïnjecteerd wordt, zegt De Roos. ,,Er wordt heel veel gepraat over biodiversiteit, maar er gebeurt weinig. Wij zijn een bur-
gerinitiatief dat mooie dingen wil doen op het platteland. Dat lukt alleen samen.’’

Het gebied waarover de leden nu een keuze kunnen maken, is extra interessant omdat het deel uitmaakt van een vervallen
pingo. Dat is een heuvel die ontstond in de ijstijd doordat ijs de grond omhoog duwde. Nadat het ijs ontdooide, zakte ook
de grond weer, behalve aan de randen. Daardoor ontstond een krater waarin in theorie veel restanten van vegetatie zou-
den zitten.

Eén vierkante meter landbouwgrond kostte de club vorig jaar 6,04 euro. Dit jaar ligt de gemiddelde prijs naar verwachting
iets onder de 7 euro. De koop van 26 hectare grond zou volgens deze bedragen tussen de 1,5 en 1,8 miljoen euro liggen.

Land van Ons heeft sinds de oprichting in 2019 ongeveer 12.000 leden aangetrokken. Zij betalen contributie en storten ook
geld in Land van Ons, zegt De Roos. De coöperatie koopt daar, na goedkeuring van de leden, grond voor. Na een periode
van minimaal twee jaar kunnen leden hun grondaandeel weer verkopen, als ze dat willen.

Volgende week zondag moet er duidelijkheid zijn over hoe de leden hebben gestemd.

 


