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Van de voorzitter

Saneren

Verderop in deze Landscoop staat nieuws over de voorgenomen aankoop van ruim 35 ha
mooie biologische grond op de grens van Friesland, Drenthe en Groningen. De grond
hoorde bij de bedrijf sactiviteiten van de maatschap Rozema-Kist. De opstallen van dit
bedrijf  blijven (nu nog) buiten de koop, maar we hebben wel een eerste recht van koop
af gesproken. 

Tot die opstallen hoort, naast een melkveestal, een tweetal grote pluimveeschuren met
vergunning voor de opf ok van 34.562 vleeskuikens. Rozema runde het melkveedeel en
Kist de vleeskuikens. De maatschap wordt ontbonden en (Geert) Rozema wil als
biologisch melkveehouder nog paar jaar door, maar dan wel op een andere wijze. Een deel
van het melkvee is al weg. 

En de vleeskuikens? 

Goede reden om daarover het gesprek aan te gaan. Het bedrijf  hee� nu een vergunning
voor de uitstoot van ruim 2900 kg ammoniak (NH3) per jaar. Met het saneren van het
pluimveedeel en de al in gang gezette af bouw van het aantal stuks melkvee kan deze
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Actuele aantallen:
20.626 deelnemers

168,9 aangekochte hectares 

uitstoot met zeker 60% worden gereduceerd. Bij de koop is af gesproken dat wij het
initiatief  zullen nemen om daarover met de provincie in gesprek te gaan. Doel? Binnen 5
jaar het pluimveedeel saneren en het bedrijf  helpen omvormen voor een jonge boer. En
dat alles in goede harmonie. Zo kan het ook. 

Voorzitter bestuur,

Nieuw perceel bij Bakkeveen 
Een aantal maanden terug zijn we in contact gekomen met de biologische melkveehouder
Geert Rozema. Een zestiger in een maatschap met een schoonzoon. Geert was de man
van het melkvee. Zijn schoonzoon bestierde de opf ok van 35.000 slachthennen (niet
biologisch) en woonde op de boerderij. Geert en zijn vrouw woonden op het dorp. 

In eerste instantie was er sprake van dat we alle grond zouden overnemen en op zoek
zouden gaan naar een boer die met de biologische grond verder zou willen. Dat viel niet
mee in die buurt. Naarmate de gesprekken vorderden viel opeens binnen enkele weken
alles op zijn plaats. De maatschap wordt nu opgeheven en schoonzoon gaat wat anders
doen. Geert en zijn vrouw betrekken weer de boerderij. 

We hebben nu met elkaar af gesproken dat hij de eerstkomende paar jaar de grond onder
zijn hoede gaat houden en met elkaar stappen gaan zetten om het bedrijf  geschikt te
maken voor een natuurinclusieve jonge boer.

Wat zijn de plannen?

• Geert was al bezig zijn melkveepoot (95 melkkoeien) af  te bouwen. Dat blij� zo. Gekeken
gaat worden of  er een beperkt aantal vleesrunderen voor in de plaats komen.
• Een deel van de percelen zal worden omgezet naar akkerpercelen. De grond is zeer
geschikt voor granen, maar ook bijvoorbeeld voor boekweit en huttentut.
• We gaan met de provincie in gesprek voor een sanering van het pluimveedeel. Het totaal
van de maatregelen zal er toe leiden dat de berekende jaarlijkse uitstoot van 2900 kg
ammoniak (NH3) met ruim 60% kan worden teruggebracht.
• Uitdaging zal zijn om vervolgens een model te vinden waarmee een jonge boer ook in de
toekomst een inkomen kan verdienen.
• Daarvoor zal dan wellicht meer grond nodig zijn. We hebben bedongen dat een
aansluitende perceel van ruim 10 ha over 5 jaar van de eigenaar kan worden gekocht tegen
een nu al vastgestelde prijs.

In een landschappelijk mooi gebied kunnen we met deze aankoop tastbaar gaan bijdragen
aan herstel en behoud van biodiversiteit.

Alle andere inf ormatie en de ruimtelijke analyse staan, zoals gewoonlijk, op MijnGrond
onder het blok: 'Inf o over percelen'.

Heb je daarna nog vragen? Stuur een bericht naar percelen@landvanons.nl. Alle
antwoorden komen te staan op de nieuwe pagina over deze locatie.
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Stemmen over dit perceel kan tot en met 30 september 2022.

Dit jaar nog 4 of 5 aankopen te verwachten
Tot nu toe hebben we in 2022 op drie locaties percelen aangekocht: Halsteren (Brabant),
Wassenaar (Zuid-Holland) en Hasselt (Overijssel). Daar komen, als onze deelnemers
toestemming geven, de aankomende 4 maanden nog 3 à 5 percelen bij, waarvan 2 in
Zeeland en Limburg, waar we nu nog geen perceel hebben. De gesprekken zijn in de
af rondende f ase.

Ook voor Utrecht zijn we al een tijd naarstig op zoek, maar het aanbod is gering. We zijn
wel bezig op een locatie aan de rand van de provincie, op slechts 20 km van de stad
Utrecht. Hopelijk kunnen we daar binnenkort meer over vertellen.

Percelendagen

Open dag in Onneresch

Open Perceeldagen, Fête de la Nature,
zon, boekweitproducten, gezelligheid,
leuke gesprekken - zo zijn er nog minstens
tien andere steekwoorden te bedenken
voor het weekend van 3-4 september op
de Onneresch, dat we samen met de IVN-
af deling Groningen-Haren
organiseerden. Lees

Ook op andere percelen van Land van Ons werden de Open Dagen goed bezocht. In
Wassenaar kwamen zelf s 200 mensen. (De f oto waarmee deze Landscoop opent werd
daar genomen.)

Mijlpaal ʻ20.000ʼ gepasseerd 
Eind juli verwelkomden we onze 20.000e deelnemer!
Met elke nieuwe deelnemer nemen zowel ons draagvlak als de daadkracht toe om te
werken aan boerenland vol leven. Ledenwerving hee� dan ook veel aandacht. Dankzij
radiospotjes (Radio 4) en marketingacties schrijven zich wekelijks tussen de 20 en 30
nieuwe deelnemers in! 

Help ons daarbij door je ʻvolgersʼ te laten merken dat je deelnemer bent. Vermeld het op je
account (LinkedIn, Twitter, Facebook...), vertel het op verjaardagen. Laten we het aantal
deelnemers verdubbelen door dit (na)jaar allemaal 1 deelnemer te werven.

Tachtig potentiële boeren aangemeld
Op onze website  kunnen potentiële boeren zich aanmelden om mee te dingen als
pachter van onze percelen. Inmiddels hebben tachtig gedreven, veelal jonge,
ondernemers hun prof iel achtergelaten. Ze hopen, nu of  op termijn, boer te worden op
een bedrijf  waar Land van Ons grond hee� aangekocht. Lees

Heb je je lidmaatschap al verlengd?
Als deelnemer van Land van Ons begin je met twee jaar lidmaatschap. Als dat af loopt,
moet je het lidmaatschap actief  verlengen, anders stopt het. Met het instellen van een
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automatische incasso kun je regelen dat je lidmaatschap automatisch jaarlijks verlengd
wordt (totdat je zelf  de incasso weer stop zet).
Gelukkig hebben veel deelnemers van het eerste uur al verlengd. Maar er is ook een f link
aantal deelnemers dat ondanks diverse oproepen nog niet hee� gereageerd, waardoor
hun lidmaatschappen dreigen te verlopen.

Als je lidmaatschap is verlopen, kun je geen transacties meer uitvoeren totdat je de
verlenging in orde hebt gemaakt. Log in op MijnGrond en ga naar de pagina 'mijn
lidmaatschap'. Daar kun je de verlenging in orde maken voor € 20,-. Daarvoor krijg je dan
ook 1 m2 grond bijgeschreven.

Regelmatig klinkt de vraag of  een recente aankoop van grond niet tevens als verlenging
van het lidmaatschap geldt. 
Dit is niet het geval: lidmaatschap en grondaankoop zijn twee gescheiden zaken. Als je
grond aankoopt, blij� die je eigendom. Het lidmaatschapsgeld hebben we (ieder jaar)
nodig om de organisatie te bekostigen (denk aan ICT, bankkosten, verzekeringen enz.).

Help ons door tijdig te verlengen! Bij vragen kun je altijd bij onze vrijwilligers van de
administratie  terecht.

Eén van ons

Teun Bokhoven uit Moordrecht
Teun en Wies Bokhoven waren een paar maanden
geleden 45 jaar getrouwd en vroegen hun vrienden en
f amilie als cadeau een gi� aan Land van Ons.

ʻWe hebben toen een groot bedrag kunnen overmaken.
We kozen voor dit doel nadat onze dochter ons erop attendeerde. We raakten
gecharmeerd door de opzet en grote impact van een relatief  kleine organisatie op het
speelveld van natuur en milieu. Ook de manier van werken sprak ons aan: niet af zetten
tegen de gevestigde orde, maar daadkrachtig een concrete oplossing van de grond tillen.
We kochten vierkante meters grond, en volgen positief  kritisch de handelingen van dit
burgerinitiatief.

Met name de constructieve opstelling en het geboden alternatief  in het stikstof debat
vond ik aanleiding om mijn netwerk te attenderen op Land van Ons. Velen hebben er
amper van gehoord. Vandaar mijn verzoek aan de deelnemers van het symposium bij mijn
af scheid van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie om ook lid te worden.
Een burgerinitiatief  moet het van intrinsiek gemotiveerde ledenacties hebben. Ik haak
inmiddels af  bij sommige goede doelen die wel heel veel donatiegeld inzetten voor
marketing en ledenwerving. Ik hoop dat wij dat op de huidige wervende en ʻgoedkopeʼ
manier kunnen blijven doen. We hebben de wind mee: het momentum is perf ect en we
hebben een goede propositie.

Met een gestaag groeiend aantal deelnemers vormen we inmiddels een inspirerende
onderstroom. Dat moeten we vast houden door bij de kern te blijven: non-prof it en
opbouwend alternatieve oplossingen bieden.̓

Landbouw is natuurbeheer
ʻHet kán: de stikstof crisis oplossen en de landbouw
perspectief  geven .̓ Zo luidt de titel van een artikel van De
Correspondent  dat we je (met toestemming) graag
aanbieden. Een zeer inf ormatief  artikel over de
stikstof problematiek, met o.a. mooie f otoʼs (achterin het
artikel) van beheerboer Rick Huis in t Veld uit ons perceel
Lettele. Lees 
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Klik op de naam voor meer inf o over een perceel.

Triemen (Friesland) 4,1 ha
Zwagermieden (Friesland) 16,4 ha
Onneresch (Groningen) 25 ha
Holtesch (Drenthe) 8,3 ha
Noordbeemster (Noord-Holland) 8,2 ha
Lettele  (Overijssel) 4 ha
Hasselt  (Overijssel) 6,1 ha
Biesterhof  (Gelderland) 24,8 ha 
Empe (Gelderland) 28,7 ha
Oud Ade  (Zuid-Holland) 33,2 ha
Wassenaar (Zuid-Holland) 3 ha
Halsteren (Noord-Brabant) 7,1 ha 

Groene tuintips 
Suzanne Leguijt is als deelnemer zowel vaardig in (onze) communicatie als in haar
natuurlijke tuin. In dit artikel gee� ze blijk van haar groene vingers en visie op
biodiversiteit in haar woonomgeving. 

Halsteren

Percelenteam gaat aan de slag

Hoe gaat het met ons nieuwe perceel op
de rand van de ʻBrabantse Wal̓  in
Halsteren? Wel, het beloo� een dynamisch
avontuur te worden, waar we veel nieuwe
ervaringen mee opdoen. 

Het perceel is verpacht aan maatschap 'de
Kromme Lepel', de biologisch-dynamische
tuinderij van Peet en Elza de Krom. Deze
groentekwekerij met zelf bedienings-boerderijwinkel hee� een sterk lokaal netwerk, een
ʻcommunityʼ van betrokken klanten en vrijwilligers. Lees

Onneresch

Het Veentje
Voorjaar 2021 kocht Land van Ons 26 hectare grasland op
de Onneresch. Negen hectare daarvan is hoger gelegen
esgrond, waar akkers zijn ingezaaid. Elf  hectare werd
honderd jaar geleden af gegraven en wordt nu beweid

met jongvee van ʻonzeʼ biologisch-dynamische boer Berend Steenbergen.

In het midden ligt een natuurlijke laagte, ʻHet Veentjeʼ genaamd. Een deel hiervan was
nog niet in ons bezit. Recentelijk is door een grondruil dit deel ook van ons geworden.
Lees

Biesterhof

Hulp van Koreaanse studenten

Af gelopen zomer kreeg de Biesterhof
onverwacht bezoek van 25 Zuid-
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Koreaanse studenten HBO Landbouw. Dit
werd geïnitieerd door James Lim, ook een
Land van Ons-pachter. James teelt op zijn
perceel in Oude Ade onder andere ginseng
voor verkoop op de delicatessenmarkt.
Daarnaast begeleidt hij studiereizen van
Zuid Koreaanse studenten HBO
Landbouw. James Lim is zelf  van Zuid-
Koreaanse af komst.

Hij kwam met een 25-tal studenten een dagje rondkijken, maar ook helpen. In de ochtend
was er uitleg over de opzet van Land van Ons en de Biesterhof. Aansluitend volgde een
rondleiding, ook bij buurman en melkveehouder Anton. 's Middags staken de studenten
samen met de Biesterhof -vrijwilligers de handen uit de mouwen met onkruid trekken in
de huttentut en peilbuizen slaan voor het monitoren van grondwater. 

De dag werd af gesloten met een verkwikkende duik in het aangrenzende meertje, al dan
niet met zwembroek of  mondkapje, en een gezellig diner. Lees meer over deze en andere
avonturen op de website  van de Biesterhof.

Land van Ons in de media
De Volkskrant duidt Land van Ons als duurzaam initiatief  in het artikel ʻWaarom de
boeren zo boos zijn en wat we kunnen doen om hen, de natuur en onszelf  te
redden .̓ 

Volgens het AD blijkt het perceel Oud Ade een topplek te zijn voor het kweken van Zuid-
Koreaanse groenten. 

Maandblad Buitenleven interviewde Margriet Vedder in mei als vrijwilligster van Land
van Ons.

Hoe komen we aan onze percelen?
In een nieuwe podcast  spreekt Marja van Berkel
met Franke Remerie en Rick Peters van het Team selectie
en aankoop van percelen.
Zij vertellen over hun motivatie voor Land van Ons en over
ʻde jachtʼ op percelen voor duurzame landbouw en het
vergroten van biodiversiteit. Hoe vind je die percelen en
aan welke criteria moeten ze voldoen?
Luister 38 minuten hoe er, verdeeld over Nederland,
steeds meer Land van Ons wordt. 

Grond, maar ook gewas kopen
Het kopen van grond voor herstel van biodiversiteit en
landschap is een belangrijke eerste daad, maar eigenlijk
wordt het doel pas echt bereikt als je ook de
(gewas)producten ervan regelmatig koopt.
Met de opbrengst wordt de grond zowel ecologisch als
economisch rendabel. De producten zijn vaak wat duurder
doordat ze bewerkelijker zijn. Alleen als consument
kunnen we dat tij keren: gaandeweg de meerprijs van
betere ecologie betalen. Grond (bij)kopen is een goede

investering. Maar met het iets opplussen van je boodschappenbudget, voor aankoop van
duurzame voeding, sla je pas echt de spijker op zijn kop.
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interesse meer?

> Schrijf je hier uit

Vergeet af  en toe het prijsetiket en schenk de meerprijs die producenten van het
biologische product verdienen. Dat schept hen vertrouwen en durf  om nieuwe
f aunavriendelijke gewassen en gewilde producten te laten ʻrijpen .̓
De Voedsel Anders-beweging houdt een kaart  bij met verkooppunten van lokaal
duurzaam voedsel. 

Drie markten met een kraam van Land van Ons. Een mooie
gelegenheid om huttentutolie, boekweit en andere
producten van Land van Ons te kopen:

Zaterdag 17 september, 10:00 – 16:00, Open Dag
Boerderij Ruimzicht , Halle.

Zaterdag 24 september, 11.00-16.00. Honing- en
bijenmarkt , Eerbeek.

23 en 24 september van 10.00 – 18.00 uur,
BinnensteBuiten Festival op het Hembrugterrein in

Zaandam Het perceelteam Noord Beemster hee� op het f estival een kraam met Land van
Ons producten.

Webinar op 29 september, 19.30 uur,  met 'stikstof prof essor' Jan Willem Erisman,
hoogleraar milieu en duurzaamheid aan de universiteit van Leiden. 

Land van Ons wil een kentering bewerkstelligen in het uitputten van grond en het
verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen we in 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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