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Van de voorzitter

Actieplan BIO mist actie

Idealiter zou de biologische landbouw koploper moeten zijn in de aanpak van herstel van
de biodiversiteit. Deze boeren gebruiken immers al geen kunstmest en chemische
gewasbeschermingsmiddelen.  Helaas is het aandeel van die biologische landbouw in
Nederland maar 3,85%. Volgens de ambitie van de Europese Commissie zou dat in 2030
25% moeten zijn. Minister Adema komt voor Nederland niet verder dan 15% in 2030.

Dat doel staat in het onlangs gepubliceerde Actieplan biologische landbouw. Een plan dat
Nederland naar Europese af spraken hee� moeten maken. Positief  is dat het plan er nu
ligt, maar daarmee is het goede nieuws ook wel benoemd. Het plan staat vol met
aansporingen aan andere partijen om de biologische landbouw te stimuleren, maar de
invulling van de eigen rol van de overheid blij� heel beperkt en bovendien blij� de
belangrijkste drempel om bio te laten groeien een groot vraagteken: hoe zorgen we
ervoor dat bio betaalbaar wordt?

Als dat probleem niet wordt opgelost, bijvoorbeeld door de 6,5 miljard jaarlijkse
maatschappelijke schade (bron Planbureau voor de Leef omgeving) die de reguliere
landbouw veroorzaakt te verwerken in de prijs van dat voedsel, of  door bio goedkoper te
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maken met hulp van tijdelijke overheidssubsidies, dan zal de biologische landbouw in
Nederland marginaal blijven. En dat is doodzonde.

Voorzitter bestuur,

Franke Remerie: 'De grond is van ons allemaal. Samen bepalen we het landschap.'

Stichting Doen plaatste af gelopen week een pleidooi van Franke. Lees 

Actuele aantallen:
204 ha aangekocht plus 47 ha in overdracht

22.090 deelnemers

Investeringsfonds in oprichting
Sinds een aantal maanden is een aantal vrijwilligers bezig met de voorbereidingen voor
het Land van Ons Fonds (LOF). Een f onds voor mensen of  instituties met veel
vermogen. Vanaf  f ebruari gaan ze potentiële investeerders benaderen. Als er voor de
zomer € 10 miljoen aan toezeggingen is, gaat het f onds ʻopen .̓ Meer over LOF 

Gi�enfonds VoorGrond boert goed
Stichting VoorGrond ontvangt sinds twee jaar vele gi�en en schenkingen van
donateurs, die deze bijdragen onder andere willen bestemmen voor de activiteiten van
Land van Ons. Dankzij die bijdragen hebben we tot op heden 5 hectare grond (ter waarde
van ruim € 300k) kunnen aanscha�en. Meer hierover.

Uitslag stemmingen december
De drie voorgenomen perceelaankopen zijn met grote instemming van deelnemers
bekrachtigd. Het bestuur en diverse teams kunnen aan de slag met het verwerven van de
grond en het opzetten van de perceelorganisatie en doelmatig beheer. Het betre� de
aankoop van in totaal 46 hectare in Strijen (Hoeksche Waard), Kruiningen (Zeeland) en
een (ruil)perceel in Ede (Gelderland).

Bedankt voor je stem!

Bekijk de stemuitslagen
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Eén van Ons

Jos Meijer in Hommerts
Jos (71) vervoerde als binnenschipper 40 jaar lang vooral
kunstmest naar Frankrijk en graan of  rijst mee terug naar
Nederland.

'Drie jaar geleden investeerden vrienden veel geld in Land
van Ons. Dat is met een schipperspensioen niet mogelijk,
maar toen ik hoorde dat je na twee jaar je land weer kon
verkopen, ging ik overstag. Ik hoop dat verkopen nooit
hoe�, maar is wel mooie een garantie om het geld voor iets
goeds te gebruiken.

Ik maak mij grote zorgen over de toekomst: de opwarming
van de aarde, de biodiversiteit, de schade die de
intensieve landbouw aanricht.

Natuurlijk moeten de instituties veranderen: de banken, het bedrijf sleven, de overheid,
maar het is eenzijdig om alleen langs die weg verandering na te streven. Ten eerste gaat
dat veel te traag en ten tweede zijn de problemen zo dringend dat je alles tegelijk moet
doen en dingen die niet in beweging willen komen lekker in hun eigen sop moet laten
gaarkoken.

Doe zelf  iets nieuws, zou ik zeggen. Ik zou het bijvoorbeeld toejuichen als groene boeren
een nieuwe boerenleenbank zouden oprichten. Land van Ons doet het goed, vind ik, en ik
begrijp dat biologische boeren daar terecht kunnen, prima. Er zijn mensen die zeggen dat
de consumenten het moeten oplossen, anderen zeggen dat de overheid het moet doen
en weer anderen het bedrijf sleven. Ik denk: iedereen moet er alles aan doen! Sinds een
maand is mijn kleinzoon Matteo ook deelnemer in Land van Ons, een cadeautje van mij
voor zijn tweede verjaardag.̓  Meer over Jos. 

Duurzaamheid van de Nederlandse
landbouw
Bio-boer Meino Smit begrijpt niets van de
demonstraties van veel boeren. Ze komen op voor
het landbouwsysteem van de laatste zeventig jaar.
Maar dat systeem is helemaal niet goed voor hen,
zegt Smit. Uit zijn promotie-onderzoek aan de
Wageningen University & Research blijkt namelijk
dat de Nederlandse landbouw ine�iciënt is. Die
pompt veel meer energie in de landbouw dan er
uitkomt in de vorm van voedsel.

Smit bedacht een duurzaam model dat veel minder
f ossiele energie verbruikt, in ruil voor meer
menskracht (meer boeren dus). Hierdoor kan de
natuur herstellen. Wel moeten we dan anders gaan
eten (veel minder vlees). Onrealistisch, naïef ? Er is
volgens Smit geen alternatief : ʻIk ben bang dat het
anders niet meer goed komt met ons land.̓  
Lees het interview van Michiel Bussink, journalist
en perceelcoördinator Lettele, met boer en
wetenschapper Meino Smit. Het stond eind
december in Vrij Nederland en werd met grote
af stand het best gelezen stuk van 2022 (bijna
100.000 pageviews). Lees of  download het artikel. 
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Er gebeurt van alles in de Korte Keten van Land van
Ons: boekweit, tarwe en spelt worden gepeld en
gemalen. De huttentut is geperst en verpakt in
grotere f lessen van 250 ml. 
Deze nieuwe oogst komt binnenkort in de winkel
en dat is hard nodig, want er is af gelopen maand
enthousiast besteld in de nieuwe webshop!  De
chocolate chip-koekjes, de potjes honing, het
boekweitmeel, de boekweitvlokken en de
pannenkoekenmix zijn bijna uitverkocht. Bij elk
product is een tab met ʻspecif icatiesʼ met alle
relevante productinf ormatie. 

Bestel nog snel en laat je aankopen bezorgen met de duurzame verzendmethoden van
Fietskoeriers.nl of  Homerr.

Meer nieuwe producten

We zijn bezig met een nieuwe pannenkoekenmix: een combinatie van boekweit, tarwe en
spelt. Producten van eigen bodem: Holtesch, Onneresch en Biesterhof. Met dezelf de drie
ingrediënten gaan we ook een nieuw type koekje ontwikkelen, als vervanging van de
zand- en chocolate chip-koekjes. Daarnaast werken we hard aan een soort basismuesli. En
ʻklap op de vuurpijl̓  is voor ons de verpakking van boekweithoning in grotere potten,
heerlijke honing uit de bijenkasten op Onneresch en Holtesch.

Webshop los van Mijn Grond

In de nieuwe webwinkel kun je nu een eigen account aanmaken, zodat je je bestellingen
eenvoudig kunt overzien en herhalen. De winkel hee� een nieuw adres en staat los van
MijnGrond, de besloten ledenpagina. We houden ons aanbevolen voor tips en f eedback. 

Onze percelen
Op dit moment beheert Land van Ons 13
percelen. Een overzicht per provincie:

Friesland: Triemen, Kollumerzwaag en
Bakkeveen

Groningen: Onnen

Drenthe: Hooghalen
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Noord-Holland: Oudendijk
(Noordbeemster)

Overijssel: Lettele en Hasselt

Gelderland: Millingen en Empe

Zuid-Holland: Oud Ade en Wassenaar

Noord-Brabant: Halsteren

Met de recente stemming over Kruiningen,
Ede en Strijen worden daar nu 3 percelen
aan toegevoegd (nog niet op het kaartje)

Klik op het kaartje voor meer inf o over een
perceel.

Smoel aan de percelen
De percelen van Land van Ons liggen
verspreid door Nederland maar zijn
doorgaans nog niet herkenbaar als perceel
van Land van Ons. 
Gaandeweg krijgen ze meer ʻsmoel̓, onder
andere door een unif orm inf obord.
Hiernaast het bord bij perceel De Triemen,
met beheerboer Erik Boven en op de
achtergrond zijn Dexter koeien.

Strijen

Strijen hoort er bij
'Burgers kopen voor een miljoen euro 27 hectare grasland voor weidevogels in de Hoekse
Waard' Met deze kop maakte het AD af gelopen vrijdag onze aankoop in het Oudeland van
Strijen wereldkundig. Lees.

Millingen

Geslaagd proefjaar De Biesterhof
Howard Koster blikt in Agraaf terug op het eerste jaar van burgerboerderij de Biesterhof.
In het artikel vertelt hij over de inspanningen voor themaʼs als plantaardige eiwitten,
regeneratieve landbouw, korte keten en klimaatadaptief. 'Wij hebben Land van Ons
overtuigd van ons perspectief  en mogen het de komende jaren gaan proberen op de
Biesterhof.' Lees.

Waterschap Rivierenland meldt  op haar website de samenwerking met Land van Ons op
De Biesterhof. Het waterschap en Land van Ons zijn in gesprek over de overdracht van
een halve hectare onderhoudsstrook (8x670 meter) aan Land van Ons en het waterschap
betaalt mee om twee ecologische zones te verbinden: Natura2000-gebied De Gelderse
Poort en het Duitse Naturschutzgebiet Dü�el, Kellener Altrhein und Flussmarschen. Ook
komt er een verbinding naar het terrein van camping De Zeelandsche Hof.

Friese percelen

Bij Omrop Fryslân
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Bijdragen van: Deze nieuwsbrief verschijnt rond de 15e van elke
maand. Copyright © 2023 Land van Ons.

Omrop Fryslân had begin deze maand
een útstjoere (uitzending) met Land van
Ons in de hoof drol, waarbij de
perceelcoördinator en de pachters van
Zwagermieden en Bakkeveen, resp.
Bindert Kloosterman, Renze Roorda en
Geert Rozema aan taf el zaten.

Biodiversiteit op onze percelen:
meten is weten is monitoren!
Natuurlijk: het is prachtig dat we akkers, weilanden
en boomgaarden op een ecologisch verantwoorde
wijze beheren. Dat al zoʼn 22.000 landgenoten
f inancieel hieraan bijdragen. Dat boeren bereid zijn
ons land te pachten en bewerken, en samen met
vrijwilligers te beheren. We mogen erop rekenen
dat de biodiversiteit op onze percelen door al deze
inspanningen vooruit gaat! Het valt echter niet
mee om dat laatste vast te stellen. Want hoe weet
je nu of  die veldleeuweriken in je weiland en die

korenbloemen op je akker een beloning zijn voor alle inzet?

Er is maar één manier om deze vragen te beantwoorden: tellen, meten, monitoren! Lees

4 f ebruari van 09.30 - 16.30 uur Groenboeren
Conf erentie  'Hoe dan wel?' in het Educatorium
van de Universiteit Utrecht, Leuvenlaan 19.
Aanmelden

Webinar op 28 f ebruari om 19.30 uur, waarin onze
boeren Howard Koster en Kees Sijbenga met elkaar
in gesprek gaan over hun vak. 

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