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Samen werken aan een boerenland vol leven



Mijn begin



Analyse
▪ Overgangsgebied naar natuurgronden was 

altijd de buffer van onze biodiversiteit

▪ En die buffer is verdwenen

▪ Gevolg: soortenrijkdom in natuurgebieden 
verdwijnt door o.a versnippering, verzuring

▪ Grondbezit is cruciale factor



Landbouwgrond

▪ Tenminste 80% van ons land is in bezit van 
partijen, die sturen op financieel 
rendement van de grond 

▪ Zelfs natuurorganisaties doen dit (vaak uit 
puur geldgebrek)

▪ Bijna 2/3 deel grond is landbouwgrond

▪ 60 Jaar geleden was landbouwgrond 
drager biodiversiteit



Problemen - politiek

• Politieke structuur met 4-jarige cyclus 
maakt lange termijnvisie ingewikkeld

• Gelaagdheid van de overheid met de vele 
(deel)belangen en versnippering 
daadwerkelijke stappen

• De overheid zit vast in Europese en 
mondiale regelgeving

“Op de top 2 van de grootste 

mondiale problemen: klimaat 

en biodiversiteit wordt niet of 

nauwelijks voortgang 

geboekt.”



Problemen - landbouw

▪ Ratrace om méér

▪ Gebruik van grotere machines

▪ Inzaaien van monocultures

▪ Verlagen van de grondwaterstand

▪ Gebruik gifstoffen

▪ Bemesting

▪ Kennis is verplaatst van boer naar adviseur

“Nijmeegse hoogleraar noemt 

akkers in Achterhoek 

Zombiegrond.”



Samenvattend

▪ Het gaat beroerd met onze biodiversiteit

▪ We weten het al 60 jaar



“We hebben allemaal boter 
op ons hoofd”



Land van Ons



Oprichters

▪ Burgerinitiatief  & Coöperatie (nov 19)

▪ Boerenland kopen

▪ Verbinding zoeken

▪ Ecologie boven economie

▪ Niet alleen maar consument, maar ook 
eigenaar



Formule

▪ Laagdrempelig: 10 + 20 euro per jaar

▪ Inzet wordt vertaald in m2’s eigendom

▪ Na 2 jaar kan je weer uitstappen

▪ We beloven geen financieel rendement

▪ One man one vote

▪ Leden zijn met elkaar eigenaar cooperatie

▪ Geen betaalde krachten: we draaien op  
talent



Wat ook nog kan: “geef land 
cadeau”

▪ Twee jaar lidmaatschap

▪ Aantal m2 grond naar keuze



Stand van Zaken

▪ Ruim 8.000 deelnemers

▪ Vier percelen aangekocht:

▪ Hooghalen in Drenthe

▪ Oud-Ade in Zuid-Holland

▪ Lettele in Overijssel

▪ Triemen in Friesland

▪ In de pijplijn: Brabant, Groningen, Noord 
Holland, Friesland en Gelderland.

▪ Eind 2020: 75 ha (investering 4.5 mio euro)



Ambities

▪ Een netwerk van tenminste 300.000 
agrarische grond, waar biodiversiteit en 
landschap de dragers zijn 

▪ Opkrikken van de kennis van de burger

“Voor beide kunnen 

en willen we aanjager 

zijn, maar het kan 

alleen als anderen 

aansluiten.”



Voordeel voor deelnemers en boeren 



Deelnemers 

▪ Tastbaar eigendom

▪ Niet langs de zijlijn, maar aan de knoppen

▪ Tastbaar resultaat op de percelen: 
biodiversiteit, landschap

▪ Voedsel van eigen grond. 2020: boekweit

▪ Verzekeringspolis voor kwaliteit 
leefomgeving

▪ Geen donatiegevoel, maar eigenaarschap



Boeren

▪ Lagere kapitaallast 

▪ Lagere pachtprijs

▪ Korte termijnklap om omslag te maken

▪ Leden kunnen oogst direct afnemen: 
hogere prijs door kortere keten

▪ Netwerk van Land van Ons kan impuls aan 
het bedrijf geven



Plannen 2021

▪ Voedselbereiding + tijdelijk wonen

▪ CO2 opslag  + vernatting + verzilting + 
inklinking

▪ (Tiny) wonen + cultuurhistorie

▪ Overgang naar natuur + hergebruik 
grondstoffen

▪ Korte voedselketen

▪ Verbinding naar lokale initiatieven



Tot slot

▪ Als burgers kunnen wij het verschil maken

▪ En een vuist om verandering te 
bewerkstelligen

▪ Niet tegenover elkaar, maar met elkaar

▪ Blijf niet langs de zijlijn staan,

MAAR DOE MEE!



VRAGEN?

Samen werken aan een boerenland vol leven


