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Van de voorzitter

Met z'n allen de rekening betalen

Er zijn steeds meer initiatieven waarbij het doel is om grond weer eigendom te laten
worden van de gemeenschap. Lenteland is daar een van. Dat lezen de
deelnemers verderop in deze nieuwsbrief aangezien hun wordt gevraagd te stemmen over
de aankoop van een perceel bij Brummen. Een andere formule dan bij Land van Ons het
geval is, maar net als bij ons is bij hen ook de bereidheid om als gemeenschap
daadwerkelijk met elkaar grond te kopen en er op het vlak van duurzaamheid de goede
dingen mee te doen.

Er zijn ook groepen burgers die zelf niet de grond kopen, maar alleen het gebruik willen.
Gebrek aan kapitaal om de grond te kopen ligt daaraan vaak ten grondslag. Als Land van
Ons krijgen we wekelijks dat soort vragen: ‘Willen jullie het kopen, dan willen wij het wel
pachten’. Als bestuur hebben we die boot tot nu toe afgehouden. We vinden het niet
wenselijk dat als we met 15.000 deelnemers met elkaar grond kopen, een besloten groep
daarvan exclusief het profijt krijgt. Als we echt met elkaar vinden dat grond weer van de
gemeenschap moet worden, dan moeten we er met z’n allen het profijt van hebben, maar
ook met z’n allen de rekening betalen.
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Actuele aantallen:

14.858 deelnemers

126,5 aangekochte hectares

36,6 hectare in voorbereiding

6,7 hectare in beheer

Nieuw perceel bij Brummen

Land van Ons is voornemens 29 ha grond te kopen bij Brummen (Zutphen) voor een bedrag
van 1,8 miljoen. Het gaat om een deel van een beëindigd melkveebedrijf in het
kleinschalig, landelijk gebied in het hart van de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer,
Zutphen. Het betre� twee kavels: weidegrond (14 ha) en akkerbouwwaardige grond (15
ha). De bedoeling is er één landschappelijk aantrekkelijk gebied van te maken met deels
strokenteelt. 

In samenspraak met omliggende boeren, die willen extensiveren of diversifiëren, zullen we
de gewaskeuze bepalen. Aangrenzend hee� de Provincie Gelderland grond in eigendom.
We gaan met hen in gesprek  of er wellicht combinaties te maken zijn. Vervolgens gaan we
nadenken over het aantrekken van een pachtende boer. We horen graag wat je van dit plan
vindt. Stel je vragen (dat kan tot 10 november). Alle vragen en antwoorden vermelden
we bij de perceelinformatie op MijnGrond. En breng vóór 20 november je stem uit. Voor
meer informatie over de voorgenomen aankoop.  Lees >

Stemmen

Vernieuwde website
Onze website hee� een nieuw jasje! Nadat
we eerder dit jaar de nieuwe huisstijl
introduceerden, was het tijd om deze door
te vertalen naar een nieuwe website. We
hebben meteen her en der de content wat
opgefrist en uitgebreid. Zo is er een nieuw
menu-item Doe mee. Neem snel eens een
kijkje en deel onze link vooral met
geïntereseerden.

Voorzitter bestuur,

Reserveer: 30 november vanaf 19.30 online Algemene Leden Vergadering. Leden
kunnen tot 10 november agendapunten aanleveren per mail. Op de agenda  staat in ieder
geval: begroting 2022 en verlenging lidmaatschappen.
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Groen licht voor aankoop 25 ha De Du�elt

Het bestuur is voornemens een perceel landbouwgrond aan te kopen van bijna 25 ha,
behorend bij boerderij Nieuw Zeeland. De aankoopprijs van de grond bedraagt €1.9
miljoen. Op het perceel staat een woning die tegen de getaxeerde prijs ook wordt
aangekocht ten behoeve van een boer, die op het perceel een bedrijf kan starten. Nadat er
een boer is geselecteerd zal een besluit worden genomen hoe de woning precies wordt
gefinancierd. 3420 deelnemers hebben over dit voorgenomen besluit hun stem uitgebracht,
94.7 procent daarvan stemt in met het bestuursvoorstel. Daarmee komt de aankoop van
‘De Du�elt’ ten uitvoer.

WIJ: 7e plaats in de Duurzame 100 !!

Hoera! Trouw hee� Land van Ons op de zevende
plaats gezet in de Duurzame 100.  In 2019, pal na
de oprichting, kwamen we op plek 29 binnen,
vorig jaar stegen we naar de 14e plaats en dit jaar
dus een notering in de top tien!  Alle deelnemers
van Land van Ons  mogen zichzelf met dit
resultaat feliciteren! We zijn ook blij voor de
winnaars van dit jaar: ABP Fossielvrij en speciaal
voor Caring Farmers (op 5), Aardpeer (op 6) en
Herenboeren (op 8). Bekijk de hele Duurzame 100.

Klik op de naam voor meer info 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

Eén van Ons

Inge Eppink: 'Mensen vertrouwd maken
met de natuur'
Inge Eppink werd ongeveer een maand geleden deelnemer
van Land van Ons. Als boerendochter merkt ze nu bij de
imkervereniging in Brummen hoe ze vanuit haar jeugd
vertrouwd is geraakt met wat er groeit en zoemt. Haar
vader runde een intensieve varkenshouderij en gaat nog
altijd door, nu als maisboer. Ze maakt zich grote zorgen
over het klimaat en de toekomst van haar kinderen en is

kritisch op de gangbare landbouw, maar neemt haar vader niets kwalijk: de overheid en de
bank hebben zijn generatie daarheen geduwd. Mensen vertrouwd maken met de natuur, te
beginnen bij haar kinderen, ziet Inge – werkzaam als teamontwikkelaar bij een
voedingsbedrijf – als haar bijdrage aan de toekomst waar veranderingen groter zullen zijn
dan men nu denkt. Lees >

https://verhalen.trouw.nl/duurzame100/
https://verhalen.trouw.nl/duurzame100/
https://verhalen.trouw.nl/duurzame100/
https://verhalen.trouw.nl/duurzame100/
http://www.michielbussink.nl/
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzczOTk2OTU4NjAwNDAxOTMwJmM9eDNjNiZlPTE5MjgmYj03MTk4NTIyNjAmZD1hNGoydTdv.85SFi63YFEZG2Wyt48sSTfADLtKwH0TdCfV_gHScyqk
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzczOTk2OTU4NjAwNDAxOTMwJmM9eDNjNiZlPTE5MjgmYj03MTk4NTIzMjMmZD1jNXMzYjVr.a2xgc5JQTG5tWus3ipb2yHFjiv1RK1qMxQgo4g5WZw4
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzczOTk2OTU4NjAwNDAxOTMwJmM9eDNjNiZlPTE5MjgmYj03MTk4NTIzOTImZD1wNms4cjZl.Duv4RUOShWovSh6h20FbSMiX0ZnXNfAf--7lJs5unoY
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzczOTk2OTU4NjAwNDAxOTMwJmM9eDNjNiZlPTE5MjgmYj03MTk4NTI0NDMmZD1kNmM1Zjlu.a5WM02sV0ymGjQkquWqDI44ejGCpgkZ7K-5o5ebPD20
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzczOTk2OTU4NjAwNDAxOTMwJmM9eDNjNiZlPTE5MjgmYj03MTk4NTI0NTgmZD1wMmcxaThn.1UL33iVUsD55Wq0AItlGhu76ZMBNv3moBpl3ZDib-Yg
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzczOTk2OTU4NjAwNDAxOTMwJmM9eDNjNiZlPTE5MjgmYj03MTk4NTI1NDUmZD1hOG0yYjBp.DjUcYhW-BcqnCLDeyiKEAWxTUZeDGnSNXTo9qP9E-8M
https://landvanons.nl/een-van-ons-inge-eppink/
https://landvanons.nl/een-van-ons-inge-eppink/
https://landvanons.nl/een-van-ons-inge-eppink/


Onneres (Groningen), 26 ha
Noordbeemster (Noord-Holland), 8,2 ha
De Du�elt (Gelderland), 24,8 ha
Meristeem (Noord-Brabant), 12 ha, in voorbereiding 
Brummen (Gelderland), 29 ha in voorbereiding
Hezenes (Drenthe), 6,7 ha in beheer

De Du�elt

Groen licht voor 25 hectare

De deelnemers hebben groen licht gegeven voor de aankoop van bijna 25 ha bij Millingen.
De volgende stap is het formeren van een percelenteam dat de plannen met het perceel
gaat vormgeven. Volgende week ontvangen de deelnemers van Land van Ons, die in een
straal van 25 km rond Nijmegen wonen, een bericht per e-mail, met de vraag of en op
welke manier zij betrokken willen zijn bij de ontwikkeling, de informatievoorziening of
andere activiteiten rond het perceel. Je kunt je ook spontaan aanmelden bij
perceelcoördinator Ted van Hees. Ook vragen we belangstellende boeren, als ze dat niet al
hebben gedaan na de eerdere oproep, aan te geven of ze vanaf januari in aanmerking
willen komen als pachter van (een deel van) de 25 hectare.

Oud Ade

Drie veenvoedselpercelen in aanleg
De voorbereidingen voor een zeer ambitieus ‘voedselsysteem van de toekomst’ midden in
het veenweidegebied krijgen vorm. Zoals het er nu uitziet, krijgen we voor het eind van het
jaar de vergunning voor het waterkundig isoleren van ons deel van de Vrouwe

Holtesch

Aanmoedigingsprijs

Land van Ons hee� de primeur met een
aanmoedigingsprijs van de
werkgroep ‘Harry de Vroome penning’. De
jury is zeer onder de indruk van de missie
van Land van Ons. ‘Dit initiatief past
volledig bij het gedachtengoed van Harry
de Vroome (voorvechter van het
landschapsbehoud in Drenthe). Daarom
besloot de werkgroep een extra penning als
aanmoedigingsprijs toe te kennen aan
Land van Ons. Goed voorbeeld doet
hopelijk volgen.' Land van Ons voorzitter
Franke Remerie nam de penning afgelopen
week namens het percelenteam Holtesch in
ontvangst uit handen van Ali Edelenbosch, voorzitter van de werkgroep Harry de Vroome.

https://landvanons.nl/onze-percelen/
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzczOTk2OTU4NjAwNDAxOTMwJmM9eDNjNiZlPTE5MjgmYj03MTk4NTI1NDUmZD1hOG0yYjBp.DjUcYhW-BcqnCLDeyiKEAWxTUZeDGnSNXTo9qP9E-8M
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzczOTk2OTU4NjAwNDAxOTMwJmM9eDNjNiZlPTE5MjgmYj03MTk4NTI1NjkmZD1lM3o4eTR3.hOju8rg6fRbCoVKRXIYWcRxTZjFdLioU3uz6VBGqYmA
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzczOTk2OTU4NjAwNDAxOTMwJmM9eDNjNiZlPTE5MjgmYj03MTk4NTI1NzImZD1tOWMycThi.UuzQM73o_Z_MMI-OCbxFhDmwl0IiYXI64qMJ_R6QTyI
mailto:tvanhees@glazenkamp.net
https://www.drentslandschap.nl/allemansgoed-terheijl-winnaar-harry-de-vroome-penning-2021
https://www.drentslandschap.nl/allemansgoed-terheijl-winnaar-harry-de-vroome-penning-2021


Vennepolder. Dat betekent een nieuwe inlaat, een nieuwe sloot met duikers en een nieuwe
uitlaat in het gebied. O�ertes voor de werkzaamheden zijn aangevraagd. In verband met
het winterweer verwachten we in het voorjaar, als de grond droog en draagkrachtig is,
daadwerkelijk te gaan starten met de inrichting. Tegelijkertijd worden dan de drie percelen
aangelegd voor de experimentele teelten op veen: natte teelt, meerjarigen op ruggen en
een veentuinderij waar gedurende tien jaar ervaring mee wordt opgedaan. Maar welke
telers gaan dat doen...?

We zijn op zoek naar beheerders/exploitanten die het voedselsysteem van de toekomst op
veen mede vorm gaan geven. Mensen die vanaf de planningsfase betrokken willen zijn en
de intentie hebben om voor de volledige looptijd van het project van 10 jaar betrokken te
blijven. Lees >

Noordbeemster

Perceel compleet in gebruik
Sinds begin oktober hebben we ook het tweede perceel
o�icieel in eigendom en bezit Land van Ons definitief 8,2
hectare in Noord-Holland.

Het percelenteam overlegt op het land met biologisch
dynamische beheerders Evert en Tim Zijp over het
schouwen van de sloten en het laten grazen van schapen

op de percelen. Daarnaast zijn we hard bezig om de toegang naar ons perceel opnieuw te
laten aanleggen. We doen dat in overleg met de vorige eigenaren van de percelen, het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de familie Zijp. Er is akkoord over een
geheel nieuwe toegangsdam en er worden o�ertes opgevraagd voor de uitvoering.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van het inzaaien van kruidenrijk grasland en
de aanplant van wilgen.

Holtesch

Pleisterplaats voor klimaatwandelaars

Op 9 oktober liepen de bijna 100 deelnemers aan de
Climate Miles 2021 langs Holtesch waar boer Kees
Sijbinga hen vertelde over de strokenteelt op ons perceel.
Dit jaar lopen de ‘klimaatwandelaars’ van Groningen naar
Glasgow, in aanloop naar de klimaatconferentie van de
Verenigde Naties COP26 in Glasgow eind deze maand. De
Holtesch was een leerzame en aangename tussenstop op
de vierde van 25 wandeldagen.

Boekbespreking door Ted van Hees

Het akkerboek
Volgens deelnemer Ted van Hees ontsluit dit boek een
schat aan (nieuwe) informatie over het herstel van

https://landvanons.nl/veenvoedselboer-gezocht/
https://theclimatemiles.nl/locatieverslagen/strokenveldteelt-van-land-van-ons/
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https://landvanons.nl/waardevolle-gids-akkerflora/


akkerflora in Nederland. Lerend van nog bestaande
florarijke akkers schetsen de vijf auteurs van Het
akkerboek de route naar een nieuwe natuurinclusieve
landbouw. Vervolgens beschrij� en illustreert het boek 95
akkerplanten van kiem tot gerijpte plant. ‘Er zullen lezers
zijn die geloven dat ons platteland voor verbetering
andere kennis en ervaring nodig hee� dan Het akkerboek
bepleit. Die zullen bijvoorbeeld gaan voor meer natuur of
voedselbossen. Ook voor hen gee� Het akkerboek veel
waardevolle inzichten en ervaringen’. Co-auteur Peter

Verbeek verzorgt op 18 november een webinar waarin het boek aan de orde komt. Lees de
gehele boekbespreking. 

Land van ons in de media

Morgen, dinsdag 19 oktober, is voorzitter Franke Remerie te gast bij tv-
programma Binnenstebuiten op NPO 2 vanaf 18.50 uur. De opnames zijn
afgelopen zomer in Hooghalen gemaakt. Chef-kok Ramon bleek een
goede interviewer en eind van de middag maakte hij een heerlijk
gerecht van onder andere de blauwe lupine die we op Holtesch teelden.
Kijk alvast hoe de opnames van de kookrubriek verliepen. 

In de uitzending van Vroege Vogels van 26 september vertelde Maarten
Schrama over het Polderlab van Oud Ade. Luister vanaf minuut 48 of
lees het bijbehorende artikel.

De provincie Zeeland stelt in de komende tijd een nieuw grondbeleid
op. Teneinde het denken en de discussie daarover te stimuleren, wordt
er vanuit Land van Ons en onder auspiciën van de provincie een
podcast-serie gemaakt: "Van wie is Zeeland? De eerste aflevering
behandelt het thema 'eigendom'. Land van Ons komt aan bod als
voorbeeld van een alternatieve vorm van landeigenaarschap. Beluister.

28 oktober - 19.30 uur: Webinar over voedselbossen als
verzoening van landbouw in natuur, door Wouter van Eck,
de meest bekende voedselbospionier.

18 november - 19.30 uur: Webinar over optimale
biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap met
kruidenrijke akkers, door Peter Verbeek

30 november - 19.30 uur: Algemene Leden Vergadering
(Online). Leden kunnen tot 10 november agendapunten
aanleveren. 

Wat kan ik doen
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Veenvoedselboer gezocht

Kom jij het nieuwe landbouwsysteem van
de toekomst op Oud Ade (bij Leiden)
vormgeven en beheren en wil je dit tien
jaar blijven doen? Lees dan de
vacaturetekst. 

Er is financiering beschikbaar voor
graafwerkzaamheden, aanplant en om jou
de eerste jaren te ondersteunen. Hiervoor
staat een enthousiaste groep vrijwilligers
klaar die popelt om hier samen met jou
aan te beginnen.

Teamlid Selectie en Aankoop Percelen

Land van Ons groeit en dus groeit ook het
aantal percelen dat we (willen) aankopen.
Er komt het een en ander kijken bij het
onderzoeken of een perceel geschikt is om
aan te kopen. We zijn daarom op zoek naar
nieuwe leden voor het Landelijk Team
Selectie en Aankoop Percelen. Wil je graag
meewerken aan uitbreiding van onze
coöperatie, heb je relevante ervaring en 1
tot 2 dagen per week de tijd? Op onze
website vind je de volledige
vacaturetekst.

m2 cadeau geven zelf m2 land kopen Webshop

Bijdragen van:  Franke Remerie, Ted van Hees, Anneke
Wienema, Betteke Krantz, Bas van Goor

Beeld: Ron Thijsen 

Redactie: Steven Berendsen, Flip Schrameijer,
Herman Verschuren, Ilse Boer

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

Deze nieuwsbrief verschijnt rond de 15e van elke
maand. Copyright © 2021 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

Koop grond en Sijtho� Cultuur verdubbelt dit

Nieuwe deelnemers die zich op de website aanmelden met de actiecode ‘Sijtho�’ kopen
samen met deze culturele instelling grond aan. Want tot 31 december koopt Sijtho� voor
eenzelfde bedrag grond aan bij Land van Ons. Bovendien ontvangt de deelnemer een
vrijkaartje voor een culturele activiteit aan de Doezastraat in Leiden. Lees over de actie op
Facebook.

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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