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Van de voorzitter

Zeewolde
Ik liep af gelopen maandag door het gebied waar het datacenter van META moet verrijzen.
Nu nog een leeg vlak polderlandschap, met een horizon vol windmolens. Straks 20 meter
hoge dozen van honderden meter lang, ongetwijf eld voor de buitenwereld af gesloten
met hoge hekwerken. Want we zijn als mens doodsbang voor… de mens. 
Met die META-gedachten in mʼn hoof d moet ik denken aan een aantal passages uit het
boek De goede voorouder van de Australische f ilosoof  Roman Krznaric:
'Een nalatenschap is niet iets wat wij achterlaten, maar iets wat wij gedurende ons leven
creëren. Het is niet slechts een testamentaire schenking, maar een dagelijkse praktijk. Wij
creëren onze nalatenschap als ouders en vrienden, als arbeiders en burgers, als
scheppers en activisten. Het gaat er om dat ons handelen gevolgen hee� voor de verre
toekomst. Het gaat er om dat we een wereld doorgeven waarin het leven kan f loreren.
Het gaat erom dat we een zaadje in de grond stoppen ten behoeve van de mensen van
wie het leven nog moet beginnen.' 
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Of  zoals de Apachen zeggen: wij erven het land niet van onze voorouders, maar wij lenen
het van onze kinderen.
Wat zouden die vinden van hetgeen wij in ons leven gecreëerd hebben?

Een goede kersttijd, namens bestuur en alle vrijwilligers,

Voorzitter bestuur,

Duurzaam alternatief  voor datacenter
Flevopolder

Land van Ons hee� spontaan aangeboden om 166 hectare
grond van de gemeente Zeewolde voor de landbouw te
behouden. We realiseren ons terdege daarmee een
onconventionele stap te hebben gezet.
Gelukkig waren de reacties van deelnemers en anderen daarop vrijwel zonder
uitzondering positief, vaak laaiend enthousiast. Donderdag 16 december zal blijken of  de
gemeenteraad de bestemmingsplanwijziging tegenhoudt of  opschort. In dat geval hopen
wij in beeld te komen. 
Voor wie interesse hee�: het betre� de agendapunten 15 en 16 Grondexploitatie, resp
Ruimtelijk kader Trekkersveld IV. 
Ze verder onze website .

Laatste nieuws

Ons aanbod om de grond te kopen die META zou willen gebruiken voor het grootste
hyperscaledatacenter van Europa, doet veel stof  opwaaien. 
De overheid houdt zich stil, maar dat kan niet worden gezegd van publiek en media. We
krijgen uit allerlei hoeken van de samenleving heel veel steunbetuigingen. Ook in de media
is het onderwerp breed uitgemeten. Daaraan hebben we ons steentje kunnen bijdragen. 
Die aandacht is volstrekt logisch. Het is op zʼn zachtst gezegd merkwaardig dat het Rijk,
dat toch echt al lang op de hoogte is van deze plannen, Zeewolde nu alleen laat
aanmodderen.
Aanstaande donderdagavond zal (als de stemming doorgaat) de gemeenteraad van
Zeewolde een besluit nemen voor of  tegen de bestemmingsplanwijziging. Op dinsdag 14
december hebben we nog een aparte brief  gestuurd naar de raad. Zie onze website . 
Los van alle adhesiebetuigingen zijn er de af gelopen 5 dagen ruim 600 nieuwe deelnemers
bijgekomen. We hopen natuurlijk dat de raad de wijziging van het bestemmingsplan
tegengaat.

Donderdagochtend 16 december om 08.15 interview met Franke Remerie op NPO
Radio 4 (Margriet Vroomans). 
Donderdagavond is Land van Ons waarschijnlijk nog te zien bij het nieuws van RTL (18.00
en 19.30) en zondagochtend bij het radioprogramma van Vroege Vogels (Radio 1).

Een compilatie van alle stukken in de media is binnenkort te vinden op onze website.

Wervingscamapgne ʻGroene meters makenʼ

Met de slogan ʻGroene meters makenʼ is op 24 november
een wervingscampagne gelanceerd waarin we burgers
oproepen om grond te kopen (of  te geven) met als doel de
biodiversiteit in Nederland duurzaam te herstellen. Het
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Grootgrondbezitters in Nederland
Land van Ons is een opkomende grootgrondbezitter, maar
nog niet vermeld in de lijst van grootgrondbezitters (>275
hectare) in Nederland. De Volkskrant deed er onderzoek
naar en maakte een overzicht van de 300 grootste
eigenaren en het aandeel natuur op hun landerijen. Bekijk
 

aantal deelnemers steeg af gelopen jaar al met 63% . Met de campagne zal dit percentage
verder toenemen, hopen we. Bekijk. Het zou erg helpen als jij de campagne wilt delen
met je vrienden, f amilie of  collega's. Of  kies zelf  eenvoudig voor 'grondsparen'. In
MijnGrond regel je met één druk op de knop het periodiek aankopen van
grond. Overigens vragen we de komende weken via een enquête aan 3.000 deelnemers
naar hun aanleiding en motivatie om deelnemer van Land van Ons te worden. Met de
uitkomsten kunnen we ons draagvlak verder vergroten.

Eén van Ons

Roel Wouters

Roel Wouters is pas 24 en moet nog
af studeren in Leiden. Over een half  jaar, in
biodiversiteit en duurzaamheid. Maar hij
hee� een CV waarvan je steil achterover
slaat. Eén ding lukte hem niet: in oktober
worden uitverkozen tot VN-
jeugdvertegenwoordiger biodiversiteit en
voedsel. Hij werd dus niet de eerste
wetenschapper in die f unctie en verloor
van een ʻf antastische kerel̓, de AI-student
Wouter Ubbink, ex-voorzitter van Dwars,
de jongerenclub van Groen Links. Hij vindt
Land van Ons perf ect voor jongeren

wegens de drieslag actie, bewustwording en samenwerking met de wetenschap. Lees

Nieuw onderzoeksproject Holtesch

Com-Post (1)

Komend jaar loopt er op De Holtesch een
onderzoeksproject naar het produceren
van compost die qua samenstelling precies
aansluit bij de behoe�e van de grond.
Dankzij een zeer ruimhartige donatie van
één van onze leden, André Fontijne, krijgt
Land van Ons de kans om dit onderzoek in
samenwerking met Stichting in Goede Aarde te doen. Het opbrengen van speciale
zelf gemaakte zuurstof rijke compost is een belangrijke pijler van dit onderzoek. Lees de
eerste f eitjes in Com-Post 1. 
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Nieuws uit onze Korte Keten
De biodiversiteit-bevorderende gewassen op onze
percelen zijn soms nog onbekend. Om ze ook agro-
economisch aantrekkelijk te krijgen stimuleert Land van
Ons het (her)ontdekken van af zetmogelijkheden.
Daarom steken we tijd en geld in productontwikkeling en
het vermarkten van de geoogste gewassen. In dit artikel
lees je de laatste ontwikkelingen over de
oogstverwerking van af gelopen jaar en een nieuw
gezondheidsproduct: een beproef d kussen van
boekweitdoppen. Lees

Boeren met Land van Ons
In de loop van januari verwachten we een pool van 5 á 6
typische Land van Ons-boeren te hebben die op de
huidige en toekomstige percelen als beheerder aan de
slag kunnen. Dan is ook bekend wie er gaat ʻboerenʼ op de
percelen in De Du�elt en bij Brummen. Deelnemer Ted van
Hees doet verslag van de recente selectiebijeenkomsten.
Lees

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
Onner Es (Groningen), 26 ha
Noordbeemster (Noord-Holland), 8,2 ha
Du�elt  (Gelderland), 24,8 ha
Brummen (Gelderland), 29 ha in voorbereiding
Hezenes (Drenthe), 6,7 ha in beheer

Onner Es en Oud Oude

Podcasts over perceel-activiteiten

Altijd al benieuwd naar meer details over het perceel Onner Es? Luister dan naar de
podcast waarin de perceelcoördinator Jan Wittenberg en de biologisch-dynamische boer
Berend Steenbergen aan het woord zijn. Over onder andere: hoe is het perceel
gesitueerd, wat zijn de mogelijkheden en voor welke aanpak is gekozen. Met een 'inkijkje'
in het boerenbedrijf  en boerderijwinkel van Berend en zijn vrouw Wilma. Luister 

Luister ook naar de podcast waarin het 10-jarig onderzoeksprogramma  op het
perceel Oud Ade wordt geschetst. Luister
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Gezocht: vrijwilliger ICT-helpdesk

Land van Ons gebruikt ICT-systemen zoals elke andere
organisatie. Deels zijn die nog in ontwikkeling, net als
onze organisatie. Voor de gebruikersondersteuning

Holtesch

Bijplanten van de houtwal (inboeten)

De nieuwe houtwal is goed aangeslagen,
maar toch was het nodig om eind november
uitgevallen boompjes te vervangen
(inboeten). Het percelenteam kreeg met hulp
van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Plan
Boom Drenthe 85 nieuwe bomen om de uitval
in de houtwal te herstellen. Eind november
plantten Han Duyverman en Herwick Tan 25
struiken vlier, 25 lijsterbessen, 25 elzen en 10 berken geplant. Naast vervanging van de
getro�en struiken is dit een mooie uitbreiding van soorten. Lees

Land van Ons in de media

Het  aanbod om het  areaal te kopen dat  voor een megadatacenter
dreigt  te worden gebruikt  is snel en breed opgepakt. Binnen enkele
uren zat  voorzitter Franke Remerie in de uitzendingen van Omroep
Flevoland en RTL Z Nieuws. De geschreven pers volgde al snel,
waaronder De Stentor.

In Het Brummens Nieuws een art ikel waarin de verschillende en
overeenkomsten tussen Land van Ons, Lenteland en Herenboeren
naar voren komen met  het  perceel Empe als voorbeeld. Lees

In nummer 2021-4 van Natura, het  ledenmagazine van de Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (voor veldbiologie), staat
een interview met  Rick Huis in ʼt  Veld, onze boer in Lettele, en
bestuurslid Janneke Hoekstra. Lees 

Het  Dagblad van het Noorden deed verslag van de lezing van boer Kees
Sijbenga over strokenteelt  met  de kop: 'Ik verdien minder dan mijn
buurman'. Lees 
Kees verdient  nu wellicht  minder, maar loopt  ook minder kans op
ziekte door bestrijdingsmiddelen, zo schrij� De Volkskrant. Lees 
Ter ondersteuning van de lezing van Kees maakte Ron Thijsen een
informatieve en prachtige film en fotocollage over strokenteelt  en
de verbouwde gewassen van afgelopen jaar. Kijk 
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zoeken wij een vrijwilliger. In deze rol ben je het eerste
aanspreekpunt voor vragen van deelnemers en
vrijwilligers die binnenkomen in de ICT-mailbox. Lees

m2 cadeau geven zelf  m2 land kopen

Bijdragen van: Franke Remerie, Ted van Hees, Bas
van Goor, Betteke Krantz, Marja van Berkel.

Beeld: Ron Thijsen, Han Duyverman, Mounir Chadli.

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.
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> Schrijf je hier uit

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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