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14 f ebruari 2022

Van de voorzitter

Anastasia
Vandaag, na een paar lange dagen voor de Lutkemeerpolder in Amsterdam, kwam ik thuis.
Er lag een pakketje voor me klaar, iets dat niet heel vaak gebeurt. In het pakketje zat een
boek van de schrijver Vladimir Megre met de titel Anastasia .
Het kwartje viel pas toen ik de brief las die er bij zat, af komstig van een Friese
ondernemer met een technische groothandel. Ik had hem een paar weken daarvoor lang
aan de telef oon gehad. Hij had contact gehad met Pim Krijnsen, die zich bij Land van Ons
bezig houdt met de bedrijf scontacten. Pim belde mij weer: 'je moet hem eens bellen, want
hij wil van alles met Land van Ons'.
Een paar dagen later had ik hem aan de telef oon en dan heb je het al gauw over elkaars
drijf veren in het leven. Ik vertelde hem over mijn passie om te scheppen. Vaak letterlijk
bouwen aan iets. En ons f amilieproject, waar wij met onze drie kinderen en hun (latere)
partners 10 jaar lang bouwden om van een bouwval een miniparadijs te maken met
woningen voor vier gezinnen.
Zo kwamen we bij een van zijn inspiratiebronnen: Anastasia. Een boek over een vrouw uit
Siberië. Ik had er nog nooit van gehoord. Het gaat over de vorming van
gemeenschapsdorpen. Een actueel thema, zeker rond boerenbedrijven. Het ligt klaar om
gelezen te worden.
Voorzitter bestuur,

Actuele aantallen:
153,7 aangekochte hectares

Land van Ons haakt aan bij Voedselpark Amsterdam

Cultuurhistorische context Lutkemeerpolder
Donderdag 10 f ebruari maakten Voedselpark
Amsterdam en Land van Ons op een persconf erentie
hun intentie openbaar om samen een deel van de Lutkemeerpolder te kopen. Los van de
ophef daaromheen staan we even stil bij de de achtergrond van deze laatste groene plek
aan de rand van Amsterdam.
De Lutkemeerpolder is onderdeel van een ecologische en recreatieve verbindingszone
van Amstelland tot aan Spaarnwoude. De polder, die veel Amsterdammers graag
bezoeken, is veel dingen tegelijk: natuur- en recreatiegebied, een historisch
boerenlandschap, een vruchtbaar landbouwgebied en een biologische zorgboerderij. De
Lutkemeerpolder vertegenwoordigt een grote waarde voor tal van Amsterdammers en
mensen uit de wijdere omgeving. Wageningen Environmental Re-search (WEnR) hee
onderzoek gedaan naar de waarde van het natuurlijk kapitaal van de Lutkemeerpolder.
Vier ecosysteemdiensten steken er met kop en schouders bovenuit: voedselproductie,
luchtzuivering, recreatiemogelijkheden en het e ect van groen op huizenprijzen. De
totale monetaire waarde van het natuurlijk kapitaal van de Lutkemeerpolder wordt
geschat op 1,5 tot 8,6 miljoen euro per jaar.
In deze polder is sinds de drooglegging in 1864 landbouw bedreven. De grond is
uitzonderlijk geschikt voor landbouw. De oude zeeklei is zeer vruchtbaar en een deel is al
jarenlang op biologische wijze verzorgd. Lees meer over 'Houd Lutkemeerpolder
groen'.

Boer van Ons

S tartende boeren in Millingen
Claudi en Howard gaan in maart
enthousiast aan de slag op ʻonzeʼ boerderij
vlak buiten Millingen a/d Rijn. Land van
Ons-deelnemer Kees Remy, broer van
voormalig eigenaar Anton, sprak met de
startende boeren. Ze zijn zich bewust van
de verantwoordelijkheid die Land van Ons
ze gee . Dit jaar staat in het teken van het
samenstellen van een goed team en het
ontwerpen van een gedegen beheerplan. Daarin zullen ze ons als deelnemers en
vrijwilligers, maar ook ʻomwonendenʼ betrekken. 'We werken zoveel mogelijk samen. Want
verandering begint bij jezelf, maar veranderen doe je niet alleen.'

Claudi komt uit Speyer, een stad in het zuidwesten van Duitsland. Zij studeerde in Breda
hotelmanagement. Haar interesse in natuur en mens bracht haar naar Wageningen, waar
zij een MSc Organic Agriculture behaalde. Daar ontmoette zij Howard, die ook een diploma
in hotelmanagement haalde en vervolgens tien jaar diende als o icier bij de Landmacht.
Daarna volgde hij meer zijn idealen. De drive van Howard en Claudi gaat verder dan
biodiversiteit: zij willen ook iets doen en betekenen voor mensen in een gemeenschap
van leven en werken. 'Onze generatie is met omvangrijke problemen geconf ronteerd
waartegen je als individu vrijwel machteloos staat. Met onze plannen voor een
regeneratieve gemeenschapsboerderij willen wij samen met anderen bijdragen aan de
transitie naar een duurzaam voedselsysteem.'
De Gelderlander hee ook inf ormatie over onze nieuwe boeren op een rij gezet.

Land van Ons en biologisch
Wat is biologisch? Ja, wat te maken hee met biologie,
maar zo letterlijk hoor je het zelden. Je hoort het vaker als
het om voedingsmiddelen gaat.
We vroegen het aan de mensen van Bionext, de
koepelorganisatie van biologische boeren, handelaren en
speciaalzaken. Dus van de biologische keten. ʻDe
biologische manier van werken is een oplossing voor veel
maatschappelijke uitdagingen zoals biodiversiteit,
gezondheid en klimaatverandering. Hoe meer biologische
producten we met zʼn allen kopen, hoe groter de af zet,
hoe goedkoper ze worden.' Maar is Land van Ons wel
biologisch? Meer.

Werken met alleen maar vrijwilligers...
Land van Ons wil het lief st alleen met vrijwilligers blijven
werken. Dat lukt vooralsnog goed, getuige de slagkracht
die de huidige 188 vrijwilligers aan de organisatie leveren.
Bomen planten, plannen maken, administratief werk,
werving van vrijwilligers en deelnemers, zoeken en kopen
van percelen, promotie, nieuwsvoorziening,
bestuurswerk: ieder zet zich met hart en ziel in voor de
goede zaak die Land van Ons is.
Maar soms..
We hebben ontdekt dat er één terrein is waar we niet om betaalde krachten heen
kunnen: het domein van de marketingcommunicatie en werving van deelnemers.
Ledengroei is essentieel voor ons: nieuwe deelnemers vergoten ons draagvlak in de
maatschappij en brengen nieuw kapitaal in zodat we grond kunnen blijven kopen en laten
beheren.
Een vrijwillige marketing- & communicatie-coördinator bleek niet te vinden op de huidige
krappe arbeidsmarkt. Het uitbesteden van dit werk kunnen we (nog) niet uit onze
exploitatie betalen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar geld voor dit doel en hebben dat
- waarschijnlijk - gevonden bij stichting DOEN. Dit betre tijdelijk geld waarmee we
de uitdagingen van een snel groeiende organisatie de komende tijd aan kunnen. Daarna
zien we verder.

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
Empe (Gelderland), 28,7 ha

Beheer Hezenes overgedragen

Biodiversiteit blij gegarandeerd
Het beheer van het perceel Hezenes hebben we onlangs overgedragen, nadat het
perspectief op het verwerven ervan dit najaar verdween. Han Duyverman was er als
tijdelijk perceelcoördinator bij betrokken en vertelt hoe de inspanningen die in korte tijd
zijn verricht worden voortgezet en zeker geen verspilde moeite zijn. Meer.

Oud Ade

Plantdag
Op 12 f ebruari 2022 werd er op Oud Ade
een plantdag gehouden door de
vrijwilligersgroep: honderden struiken
gingen de grond in. Vrijwilliger Lia van Beek
maakte een verslag, waarin ze o.a.
deelnemers vraagt naar hun
beweegredenen.

Empe

Cider van eigen grond?
Het nieuwste perceel binnen onze
gelederen, Empe bij Brummen, behoudt
grotendeels zijn bestemmingen. Het
beheer van de twee kavels bouwland en
grasland verloopt voortaan op basis van de
biologische teeltwijze. Echter… op anderhalf van de 29 hectare komt een bijzondere
teelt, schrij kwartiermaker Henk Verschoor. Meer
Triemen

Plasdras natter
Het plasdras-gedeelte op het perceel
Triemen is een perf ecte biotoop
voor weidevogels. Het wordt onder water
gezet met behulp van een pomp op zonneenergie. Bekijk het korte f ilmpje. (7 sec.)

Land van Ons in de media

De gezamenlijke persconferentie met Voedselpark Amsterdam
afgelopen donderdag leverde de nodige media-aandacht op.
Regionaal medium AT5 maakte op basis van de persconferentie een
reportage in beeld en tekst met daarin de eerste reactie van de
gemeente Amsterdam: ʻWij zijn niet de eigenaar van de grond, de
grond is niet te koopʼ
De Telegraaf kopte met chocoladeletters 'Miljoenenbod aan stad voor
grond van Lutkemeerpolder'.
Columnist Bert van Wagendorp noemde ons in zijn column over de
Lutkemeerpolder in de Volkskrant 13-2-2022.
Het online platform met nieuws, achtergronden en opinie voor de
lokale overheid, Gemeente.nu, meldt dat de rechter overheden
verbiedt nog langer bouwgrond exclusief aan één partij aan te bieden.
ʻDat zal impact hebben op de deal tussen Meta en Zeewolde. De
gemeente dient te onderbouwen dat er per se een datacentrum moet
komen, én dat het Amerikaanse bedrijf de enige partij hiervoor is. Land
van Ons stelt dat er in Europa zeker 500 betere locaties te vinden zijn.ʼ
Zie hier.
Onze actie in Zeewolde is ook internationaal opgepikt door de
Amerikaanse technologische nieuw-site WIRED. Die kopt ʻFacebookʼs
Data Center Plans Rile Residents in the Netherlandsʼ en stelt ʻThe
country has become a magnet for Big Tech facilities, but locals say
they will syphon away all their green energy.ʼ Onder andere
woordvoerder van ʻbiodiversity group Land von Onsʼ, Caroline de Roos,
komt aan het woord.
Agrarisch vakblad Nieuwe Oogst schrij over burgers die steeds meer
investeren in boerengrond en zet de resultaten van Land van Ons,
Herenboeren en Aardpeer naast elkaar
Waar liggen de percelen van zowel Land van Ons als Aardpeer? Dat zie
je op het kaartje bij het artikel in Trouw over burgers die samen grond
kopen.
In het vakblad voor financieel agrarisch adviseurs Land- en Tuinbouw
Bulletin verscheen een artikel over de opzet en het rendement van
grond kopen via Land van Ons. Lees de verkorte versie.

24 f ebruari - 19.30 uur webinar met Violette Geissen over
de gevolgen van pesticidengebruik
27 f ebruari : zondagochtend winterwandeling met gids
rond perceel Oud Ade
31 maart: in gesprek met pluimveehouders Chris en
Marianne Borren van de Lankerenhof en 'onze boer' Kees
Sijbenga van de Dennenhoeve. Vooruitstrevende
ondernemers van twee innovatieve pluimveebedrijven.

Webinar Violette Geissen

Altijd al iets willen weten over pesticiden? Klim dan in
de pen en stuur je vraag onder vermelding
ʻpesticidenʼ.
Want op donderdag 24 f ebruari is prof. dr. Violette
Geissen onze webinar-gast. Zij leidt het onderzoek
Sprint (sept. 2020-2025) dat de gevolgen van
pesticiden voor de gezondheid van mens, dier en
milieu in kaart brengt en inzicht moet geven in wat
het werkelijk in het veld teweegbrengt. Als deelnemer
van Land van Ons ontvang je vlak voor aanvang de link
naar het webinar.

Koop biologisch, dat hoe niet duur te zijn
Met biologisch hoe je niet per se duur uit te zijn. Bionext
noemt enkele tips om slim boodschappen te doen:
Eet volgens de seizoenen. Hier lees je wanneer
bepaalde soorten groenten en f ruit in het seizoen
zijn en dus uit Nederland of andere Europese
landen komen.
Ga vaker voor vegetarisch. Experimenteer met
vleesvervangers en recepten met peulvruchten,
zoals deze tajine met kikkererwten.
Koop boodschappen en groenten- en
f ruitpakketten rechtstreeks van de boer. In deze
lijst vind je biologische boeren waar je rechtstreeks
jouw boodschappen kunt doen.

m2 cadeau geven

zelf m2 land kopen

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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Op de website vertellen deelnemers over hun
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