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Van de voorzitter

De drie Vʼs van het leven
Wil een organisme kunnen leven, dan zijn in essentie maar drie zaken van belang: is er
voldoende voedsel, zijn de omstandigheden gunstig voor voortplanting en de derde, die
daarmee samenhangt: biedt de ʻwoonomgevingʼ veiligheid? En dan hebben we nog de V
van vrede. De ultieme vorm van veiligheid. Een gemoedstoestand die, denk ik, alleen de
mens kan ervaren. In de dieren- en plantenwereld is dat niet aan de orde. Daar gaat het
24/7 om eten of  gegeten te worden. Hoezo vrede?

In die context probeer ik te begrijpen wat er nu in Oekraïne gebeurt. Vreselijk, ik hoop dat
ze vandaag nog stoppen met deze vernietiging en waanzin. Maar zijn we als mensheid ook
niet enorm hypocriet in dit soort kwesties? Als het dichtbij is en het andere mensen
betre� dan roepen we allemaal ach en wee. Maar wee het leven op aarde dat een ander
etiket op hee� dan ʻhomo sapiens .̓ Dan zijn we zonder scrupules in staat complete
gemeenschappen te vernietigen, waarbij alle methoden vrolijk zijn toegestaan. Of  het nu
vergassing, verbranding of  de inzet chemische middelen betre�.

Dus machthebbers van deze wereld: stop met zinloze oorlogen en richt je op iets wat in
deze tijd veel belangrijker is: het redden van het leven op aarde.

Voorzitter bestuur,
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Actuele aantallen:
153,7 aangekochte hectares

Gesprek met raadsleden over Lutkemeer

We wisten bij voorbaat al dat de uitvoering van onze
intenties met de Lutkemeerpolder geen ʻappeltje, eitjeʼ
zou worden. Jarenlange strubbelingen rond eigendom
en bestemming van de grond en f inanciële malversaties van
overheidsvertegenwoordigers. Een dossier dat de meeste bestuurders gesloten willen
houden, zelf s als ze de ideeën achter Voedselpark Amsterdam steunen. Geen context
waar we als Land van Ons graag onze energie aan besteden. Ware het niet dat overheden
nu eindelijk maar eens kleur moeten bekennen: gaan we daadwerkelijk serieus aan de
gang met klimaat- en biodiversiteitsproblematiek of  blijven we doorgaan op de weg van €-
gedreven beslissingen? Onze bijna 2.000 deelnemers in Amsterdam hebben we daarom
twee weken terug een mail gestuurd waarin we vroegen het waar mogelijk ook onder de
aandacht te brengen van de lokale politiek. We kregen een aantal hele mooie reacties en
acties. DANK!

Begin deze maand hadden we een goed gesprek met twee raadsleden van de
GroenLinks-f ractie, nu de grootste partij in Amsterdam. Ook zij zien de Lutkemeerpolder
graag groen, maar ze zijn bang voor de f inanciële consequenties. We hebben aangegeven
dat die houding leidt tot een maximalisering van bedrijventerreinen in Nederland, omdat je
daarmee de hoogste economische revenuen opstrijkt. Veel groter dan met natuur- of
landbouwgrond.

Wat zich hier wreekt is dat de rekenmeesters alleen naar de snelle opbrengsten kijken en
niet naar de impact op het vlak van leef baarheid die nu eenmaal moeilijker
kwantif iceerbaar is. Dergelijke oude gewoonten moeten we doorbreken. Wrang genoeg
hebben we in de oorlog in Oekraïne een medestander in deze discussie: Oekraïne is een
van de grootste graanproducenten ter wereld. Die productie staat nu onder druk. Extra
reden om goede landbouwgrond zoals die in Zeewolde en de Lutkemeer niet zomaar te
bestemmen tot bedrijventerrein.

Klimaatmars en lokale verkiezingen
Af gelopen zaterdag liepen in twintig Nederlandse gemeenten weer mensen mee in de
jaarlijkse Klimaatmars. In Amsterdam stond de mars in het teken van de Lutkemeerpolder.
Hopelijk hee� die voldoende indruk op de Amsterdammers gemaakt. Nu kijken wat er met
de raadsverkiezingen gaat gebeuren.  

Stem uiterlijk 25 maart

Voorgenomen aankoop in Halsteren

Deze maand kun je stemmen voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast kunnen

https://voedselparkamsterdam.nl/
https://landvanons.nl/houd-lutkemeerpolder-groen/?src=mailing


deelnemers aan Land van Ons stemmen voor de aankoop
van 7,1 ha landbouwgrond in Noord-Brabant! Het betre�
een perceel in Halsteren, op de rand van de 'Brabantse
Wal' in een cultuurhistorisch landschap met kleinschalige
bouwlanden met veel heggen, houtsingels en bosjes.

Op MijnGrond staan de overwegingen voor deze
aankoop (pagina Inf o over percelen)  Lees die en breng
daarna je stem uit.

stem hier

Af hankelijk van de uitkomst van deze stemming kan dit ons eerste Noord-Brabantse
perceel worden. Het plaatselijke perceelteam is van plan de cultuurhistorische structuren
van dit land te versterken. Het team onderzoekt vervolgens ook welke delen van het
grasland geschikt zijn voor tuin- of  akkerbouw en met welke extra gewassen de
biodiversiteit wordt vergroot. Waar mogelijk werkt het team samen met lokale biologische
bedrijven. Over pakweg twee jaar zal er voldoende basis zijn voor een langetermijn-
beheerplan.

MijnGrond - so�ware-aanpassingen en herberekening 2021
In Landscoop januari 2022 meldden we dat de oplevering van de nieuwe so�ware rond
verlengen lidmaatschappen en grond verkopen meer aandacht en tijd vergen dan
verwacht.

Voor deelnemers die zijn ingestapt vóór 1 maart 2020 is hun lidmaatschap (zonder extra
kosten) toen verlengd tot 1 maart 2022. We hoopten de nieuwe so�ware voor 1 maart
operationeel te hebben, maar dat is helaas niet gelukt. Het via MijnGrond verlengen (of
beëindigen) en ook m2ʼs kunnen verkopen aan de coöperatie, volgens de systematiek die
we tijdens de ALV toelichtten, laat nog even op zich wachten.

Zodra de so�ware na grondige tests is vrijgegeven, berichten wij daarover. Je kunt dan je
lidmaatschap verlengen. Wil je toch nu je lidmaatschap opzeggen en / of  grond verkopen
(die je minimaal 2 jaar in bezit hebt), dan verzoeken wij je dit per mail kenbaar te maken aan
administratie@landvanons.nl, zodat wij dit administratief  kunnen af handelen.

De so�ware-aanpassingen staan helemaal los van het aangaan of  cadeau geven van
nieuwe lidmaatschappen of  het kopen van m2ʼs. Dat f unctioneert probleemloos. Dus laat
je niet weerhouden!

De herberekening van de m2ʼs over 2021 voeren we medio maart uit. De def initieve prijs
over 2021 is € 6,53/m2 versus € 6,98/m2 prognoseprijs en € 5,40/m2 in 2020. Dus iedereen
die in 2021 (op tijd) m2ʼs hee� gekocht, kan extra m2ʼs op zijn of  haar account tegemoet
zien. 
In 2021 hebben we 1.006.200 m2 aan percelen gekocht en in 2020 was er nog 98.775 m2 niet
toegewezen. In 2020 is door deelnemers voor 1.064.690 aan kapitaal ingelegd. Dat
betekent dat 157.265 m2 wordt doorgeschoven voor toewijzing aan percelen die we in
2022 kopen.

Het bestuur

Belastingaangi�e van aangekochte grond
Geregeld krijgen we de vraag ʻHoe verantwoord ik mijn deelnemerskapitaal in Land van
Ons voor de belasting?' Dit verantwoord je in box 3 onder 'Overige bezittingen'. Voor de
aangi�e 2021 is 1 januari 2021 de peildatum voor de vermogensbelasting. Die inf ormatie
staat in je persoonlijke account op MijnGrond.

De aangi�e hee� doorgaans geen f iscale en dus f inanciële consequenties, omdat (vrijwel)
altijd het geld waarmee de m2ʼs zijn gekocht af komstig is van een spaarrekening. En die
saldi geef  je ook op in box 3.
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Zeewoldebrief in debat Kamercommissie LNV
We hebben van de vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) een reactie gekregen op onze brief  aan de Big5. Onze brief  is onderdeel van de
commissievergadering van 30 maart 2022 (14.00-17.00). De vergadering kan live worden
gevolgd. De complete brief  van de Tweede Kamer hebben we opgenomen op MijnGrond
onder 'Dossier Zeewolde'.

Wijziging in bestuur
Eind januari hee� Bas van Goor aangegeven te stoppen als bestuurslid vanwege
tijdgebrek en verminderd plezier in het besturen. Per half  maart is Bas def initief  uit het
bestuur getreden. Hij blij� wel actief  als aanvoerder van het team Selectie & Aankoop
Percelen en het team Korte Keten. We bedanken hem voor zijn enorme inzet het
af gelopen jaar en zijn blij dat hij zich blij� inzetten voor Land van Ons. 

Voor of  bij de ALV van 26 april komen we met voorstellen hoe we de organisatie verder
versterken.

Het bestuur

Reserveer: dinsdag 26 april Algemene Leden Vergadering
De volgende ALV vindt weer online plaats, op 26 april vanaf  19.30 uur. Deelnemers kunnen
tot 6 april per e-mail agendapunten aanleveren. Op de agenda staan in ieder geval het
Jaarverslag 2021, de groeistrategie, de plannen ter versterking van het bestuur en de
verantwoording van recente en voorgenomen grondaankopen.

Eén van ons

Aukje van Weel uit Amsterdam
Vij�iger en Amsterdamse kunsthistoricus Aukje van Weel
is de  milieubewuste betrokken burger bij uitstek.
Betrekt haar voedsel bij een biologische boer aan de rand
van de stad, wist van ons streven ten gunste van de
biodiversiteit, juichte onze betrokkenheid bij 'Zeewolde'
toe. Maar ging pas deelnemen toen ze hoorde van onze
steun aan de 'Lutkemeer'. Lees.

Op 24 f ebruari vond weer een webinar plaats. Ditmaal liet
Franke Remerie hoogleraar Violette Geissen aan het
woord over Pesticiden in de landbouw. Veel van wat zij
vertelde was dermate verontrustend dat een paar
vrijwilligers de moeite namen om gezamenlijk enkele
passages uit haar verhaal tot korte f ilmpjes te verwerken.
Zie om te beginnen hier en zegt voort dat je alle vorige
en komende webinars kunt zien als je deelnemer bent van
Land van Ons. Verder is het van 20 tot 30 maart Pesticides
action week. Elk jaar organiseren honderden burgers,

verenigingen, boeren en gemeentes een breed scala aan evenementen. Kijk voor het hele
aanbod op de website van de Pesticide Action Week.

http://www.tweedekamer.nl/
mailto:bestuur@landvanons.nl
https://landvanons.nl/aukje-van-weel-een-van-ons/?src=mailing
https://www.linkedin.com/in/violette-geissen-2b792638/?originalSubdomain=nl/?src=mailing
https://vimeo.com/687136420
https://www.pan-netherlands.org/


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
Onnereschch (Groningen), 26 ha
Noordbeemster (Noord-Holland), 8,2 ha
Du�elt  (Gelderland), 24,8 ha
Empe (Gelderland), 28,7 ha

Beheerplan Onneresch gereed

Gewilde gewassen voor fauna, boer en
consument
Samen kopen we grond voor herstel van biodiversiteit en
landschap. We verbouwen vooral gewassen die de
grootst mogelijke bijdrage aan de biodiversiteit en een
prachtig landschap opleveren. 
De oogst moet wel geld opleveren, anders kan de
boer/pachter er niet van leven. Dus moeten de
eindproducten goed ʻin de marktʼ liggen. Dat is een grote
uitdaging die Land van Ons is aangegaan. Geen boer zal

immers insectvriendelijke gewassen als boekweit of  huttentut verbouwen als er geen
droog brood mee te verdienen valt.

De producten zijn vaak wat duurder omdat ze bewerkelijker zijn. Om die reden zijn ze dan
ook uit de gratie geraakt: te duur. Als consument kunnen we dat tij keren door gaandeweg
de meerprijs van betere ecologie te betalen. Grond (bij)kopen is een goede investering,
maar met het opplussen van je boodschappenbudget ter wille van duurzame voeding sla
je pas echt de spijker op de kop. 

De vrijwilligers van de werkgroep Korte Keten (direct van de boer) zijn constant bezig
gewassen en producten te vinden die gewild zijn of  kunnen worden voor f auna, boer en
consument.

Nieuwe oogst is beschikbaar in de webshop

Het is gelukt om dit jaar het pellen van de boekweit in Nederland te doen, bij Kremer in
Noord-Holland. Hierdoor is de boekweit van Land van Ons niet alleen biologisch geteeld
maar ook een echte korte keten: van Onnen naar Middenmeer voor het pellen en
verwerken, daarna naar Gelderland voor verpakken en klaar maken voor verzending.
We hebben een aantal mooie nieuwe producten, waar al geregeld om is gevraagd. Kasha
(geroosterde boekweit), boekweitvlokken (lekker voor in de muesli/yoghurt) en nu ook
volkoren tarwemeel – geteeld op de Holtesch in Drenthe.

Nog meer goed nieuws is dat de vernieuwde pannenkoekenmix dit jaar volledig uit Land
van Ons-oogst bestaat. Dat geldt ook voor de crackers die gemaakt worden van
boekweitmeel en tarwe. Er zijn mooie en lekkere nieuwe pakketten samengesteld – neem
een kijkje in de webshop en laat de producten van eigen akkers je goed smaken.
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Het perceelteam hee� haar ervaring en voornemens in een prachtig beheerplan verbeeld
en verwoord. Daaruit blijkt dat ze het unieke open karakter van de es willen behouden,
dus geen vaste heggen tussen perceeltjes. Er zijn ideeën voor een demonstratie-akker
met daarop gewassen uit het verleden. Die gewassen hopen ze te ontdekken met
onderzoek van pollen en sporen in de pingo op het perceel. Daarnaast gaat er een
kruidenrijk grasland ontstaan. Het deel met een gecompliceerde bodemopbouw biedt
mogelijkheden om kippen, ganzen, schapen of  varkens te houden. De producten daarvan
passen prima in de boerderijwinkel waar al contact mee is. Dorothée Wortelboer schreef
een samenvatting van het beheerplan waarin deze plannen en de lange geschiedenis van
dit boeiende perceel aan bod komen. Meer. 

Empe

Pachtcontracten getekend

Het was een mooi gezelschap, de mensen
die zich op zondag 27 f ebruari ʼs morgens
om tien uur verzamelden op de deel van
Erve de Weijenberg. Deze camping grenst
aan onze akkerpercelen. De eigenaren
nodigden de vrijwilligers van het
toekomstig perceelteam en het Team
Beheer en Ontwikkeling uit voor overleg over hun plannen met de percelen in Empe . Van
dat prachtige aanbod maakten we dankbaar gebruik. Er viel veel te beleven die
zonovergoten zondag in Empe: lees.

Op de f oto bekrachtigen Franke Remerie en Hans Nieuwenburg het pachtcontract. Hans
pacht een groot deel van het perceel om diverse gewassen te verbouwen en zijn jongvee
te weiden. Rechts staan Marin van Sprang en Rob le Rutte die ook een deel pachten en
een hoogstamboomgaard met zeldzame appels gaan ontwikkelen.

De Stentor schrij� over de plannen van boer Hans Nieuwenburg met ons nieuwe perceel
Empe: veldbonen, lupine(brood), Jersey koeien, ciderappels...

Veenweiden Oud Ade

Waterpeil omhoog, CO2 omlaag?

Op ons perceel in Oud Ade gaan we de verdroging van het veen stoppen en daarmee de
uitstoot van koolstof dioxide en stikstof  een halt toeroepen. Dit voorjaar laten we een
stuw met pomp aanleggen, dammen prepareren en een extra sloot graven.
Deze werkzaamheden maken de weg vrij om het waterpeil in onze polder te verhogen.
Terwijl het waterpeil stijgt, maken allerlei planters en kwekers hun opwachting.
Waterboer Koot gaat in de sloot eetbare waterplanten telen, een Koreaanse tuinder wil
groenten uit zijn thuisland kweken. En we gaan veenmos van elders transplanteren
waarmee het veen weer enkele centimeters per jaar kan aangroeien.
Caroline de Roos schrij� meer over deze en andere plannen voor Oud Ade voor komend
jaar. Meer. 

Millingen

Op zoek naar een naam

Vorige maand stelden wij, Claudia en
Howard, ons voor als de nieuwe boeren bij
Millingen. Nu vragen we je hulp bij het
oplossen van ʻeen probleem.̓ Help ons een
knoop door te hakken van de naam voor
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onze boerderij. Met het percelenteam zijn
we tot drie mooie opties gekomen en nu
vragen we alle deelnemers te helpen
kiezen tussen Duurzame Du�elt, De
Biesterhof  en Ons Zeeland. Help ons met
deze lastige keuze door hieronder je stem
uit te brengen! 

En volg de ontwikkelingen op de boerderij
via Instagram.

Duurzame Du�elt, De Biesterhof  of  Ons Zeeland

Land van Ons in de media

De intent ie om grond in de Lutkemeerpolder aan te kopen is snel door
de media opgepakt. De website van dorpsraad Sloten-Oud Osdorp
was er als eerste bij 

De Stentor schrij� over de plannen van boer Hans Nieuwenburg met
ons nieuwe perceel Empe: veldbonen, lupine(brood), Jersey koeien,
ciderappels... 

De plantdag op Oude Ade was voor het  Algemeen Dagblad (online)
aanleiding voor een art ikel over het  kopen van grond door
part iculieren.

Het  Biojournaal prijst  de kwaliteit  van bio-boekweit  van Nederlands
bodem en noemt de samenwerking tussen graanverwerker
Zonnespelt  en Land van Ons.

Kennisdelen binnen Land van Ons
ʻKennisdelen binnen Land van Onsʼ is een belangrijke
pijler onder onze doelstelling om de biodiversiteit  te
vergroten. Deze pijler begint steeds meer haar plek te
vinden binnen Land van Ons. Nelleke Remerie en Marja
van Berkel, de drijvende krachten erachter, kijken terug
op de af gelopen anderhalf  jaar.

Vaste onderdelen van kennisdelen zijn inmiddels de
maandelijkse webinars (gemiddeld 1.000 kijkers) over

onderwerpen die met natuurinclusieve landbouw te maken hebben. En de periodiek
verschijnende podcasts over onze percelen die onder de naam ʻLand van Onsʼ te vinden
zijn op grote platf orms als Spotif y en Apple  podcasts. Ga daar eens kijken: twee staan
er op, een derde volgt rond 25 maart. 

Verder ondersteunen we de educatie op en rond de percelen, onder andere met open
dagen. In samenwerking met de Waag  is er een kennisverrijkende wandelroute over het
perceel in Lettele gemaakt. Ook stelden we een f ietsroute samen om perceel Holtesch
beter te leren kennen.
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31 maart  - 19.30 uur webinar met Marjanne en Chris
Borren van de Lankerenhof  en ʻonze boerʼ Kees Sijbenga
van de Dennenhoeve. Het zal gaan over de uitdagingen
die deze pluimveehouders in hun bedrijf svoering
tegenkomen. Hoe doe je dat, goed
biologisch(dynamische) ʻboeren ,̓ wat vragen regelgeving
en de markt?
Terugkijken kan altijd via MijnGrond en het menu naar
Webinars. Kies vervolgens in het linker menu het
gewenste webinar.

26 april - 19.30 uur Algemene Leden Vergadering (online). 

m2 cadeau geven zelf  m2 land kopen

Na een jaar ervaring hebben we dit jaar een brainstormsessie gehouden over de vragen
ʻHoe kunnen we educatie gebruiken om de lokale bevolking meer bij de verschillende
percelen te betrekken?ʼ en ʻWat kan Land van Ons in algemene zin aan educatie doen?ʼ
Aan de brainstorm deden zowel deelnemers van perceelgroepen mee, als niet-
deelnemers die actief  zijn met educatie, zoals mensen van ʻGroenonderwijsʼ en Stichting
naar buiten (voorheen NEM). Daaruit kwamen veel ideeën en mooi materiaal dat we
ʻpanklaarʼ willen maken, zodat een perceelteam daar in de regio mee aan de slag kan.

Uit deze eerste sessies vloeide onverwacht een concrete samenwerking met IVN voort
en boden deelnemers aan digitaal materiaal te willen maken.

Onze ambitie voor 2022 is om, naast wat we al doen, een goed overzicht te maken van wat
er al aan educatiemateriaal is af gestemd op de natuurminnende leek. Zodat
perceelgroepen en andere geledingen binnen Land van Ons daar sneller over kunnen
beschikken.

Tot slot willen we op langere termijn graag een korte cursus ontwikkelen voor de
geïnteresseerde leek waarin de ambitie van Land van Ons wordt overgedragen: duurzame
landbouw met een korte keten en een redelijk verdienmodel. Vragen of  tips, we horen het
graag! Kennis@landvanons.nl

Word bestuurslid van Stichting Voorgrond
Stichting Voorgrond is ʻde ANBIʼ naast Land van Ons en
richt zich op onderzoek, educatie en transitie naar
biodiversiteit. Daarvoor zijn twee nieuwe bestuursleden
nodig, vrijwilligers die betrokken zijn bij praktijkgericht
onderzoek naar natuurinclusieve landbouw en/of  een
educatieve achtergrond hebben. Het tijdsbeslag is
overzichtelijk: een maandelijkse vergadering (veelal
digitaal) en aanvullend overleg per telef oon en mail. Voor
inf o en contact: hans@zwagemaker.nl.

Ook gezocht: ondersteuner voor ons team Selectie & Aankoop

Voor ons landelijke team Selectie & Aankoop van percelen zoeken we een vrijwilliger die
ons organisatorisch en secretarieel gaat ondersteunen. Lees.

https://mijn.landvanons.nl/members/pages/webinars
https://landvanons.nl/doe-mee/
https://landvanons.nl/cadeau-opties/?src=mailing
https://mijn.landvanons.nl/members/allotment_purchases/new/?src=mailing
mailto:Kennis@landvanons.nl
https://voorgrond.nl/
mailto:hans@zwagermaker.nl
https://landvanons.nl/gezocht-ondersteuner-voor-ons-team-selectie-aankoop/?src=mailing
http://www.landvanons.nl/
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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.

https://www.instagram.com/landvanons/
https://www.facebook.com/Landvanons/
https://twitter.com/land_ons?lang=nl
https://www.linkedin.com/company/land-van-ons/
mailto:info@landvanons.nl
https://landvanons.nl/daarom-nemen-wij-deel/?src=mailing
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/52372307/2089762
http://www.landvanons.nl/

