
Grond is het fundament 
onder ons bestaan 

De kwalitatieve waarde van de 
grond waarop wij leven  is 
medebepalend  voor de kwali-
teit van ons leven. Ons leven? 
Ja, EN  dat van miljoenen soor-
ten (micro)organismen. 1% is 
voor ons zichtbaar met het 
blote oog. Biodiversiteit is dus 
veel en veel meer dan huppe-
lende hazen en reetjes, bloei-
ende planten en een boom. En 
de tienduizenden ecosystemen 
zijn veel ingewikkelder en fijn-
maziger dan ons voorstellings-
vermogen aan kan. 

Toch grijpen wij daar dagelijks 
op in, zonder de consequenties   
daarvan echt te kennen of te 
begrijpen, want slechts 10% 
van alle soorten (micro)
organismen zijn in kaart ge-
bracht.  

Laten we met elkaar Nederland kopen! 
We weten allemaal hoe belangrijk een vitale biodiversiteit voor ons 
als mens is. Helaas is dat de afgelopen 40 jaar nog niet door de meer-
derheid van onze politieke leiders herkend. Het typisch Nederlandse 
polderen heeft al die jaren het kwartje doen rollen richting onze eco-
nomie, waarbij de ecologie meestal vergeten werd. Hoe mooi alle 
plannen ook zijn geweest, uiteindelijk zitten we al jaren in een nega-
tieve spiraal. Duurzaamheid (of het nu om natuurgebieden gaat, 
landbouwgrond  of de bescherming van bomen of landschapsele-
menten) heeft een lange termijnvisie nodig. En dat past niet bepaald 
bij het korte termijn opportunisme van de politiek.   
 
Land van Ons wil het volstrekt anders aanpakken. Als ons landschap 
en onze biodiversiteit niet in goede handen is van overheid of al die 
polderende instanties die door tegengestelde belangen alleen tot 
vlees noch vis oplossingen komen, dan moeten we het als burgers 
aanpakken. Gewoon met elkaar Nederland kopen, zodat we als eige-
naar van de grond ons landschap en haar biodiversiteit kunnen her-
stellen. In november gaan we van start.  
 
Lees in deze 1e Nieuwsbrief over het hoe, waarom, wie, wanneer en 
het wat. En: …...wat het voor jou kan betekenen  
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Leven zit overal 

Ook  op vervuilde terreinen, in 

verontreinigd water of in lucht 

boven een drukke snelweg. 

Maar de variëteit in ecosys-

temen en de robuustheid daar-

van concentreert zich toch in 

meer natuurlijke omstandighe-

den.  

Voor het droge land: op die 

grond die niet bebouwd is: 

• De wegbermen 

• Het openbaar groen 

• Het agrarisch areaal 

• De natuurgebieden 

• En ...onze particuliere 

tuinen 

  

De doelstelling van Land van Ons is om de aankomende 10 jaar in totaal 
300.000 ha landbouwgrond te verwerven. Het gaat hier om 15% van het 
landbouwareaal. Onze natuur heeft in Nederland een landoppervlakte van 
500.000 ha, maar hoeveel daarvan als echte natuur kan worden bestem-
peld, is niet helder. Moeten we de productiebossen van SBB daar bijvoor-
beeld ook onder rekenen? Die zitten namelijk wel bij die 500.000 ha.  Hoe 
dan ook: als we onze doelstelling zouden realiseren (en met hulp van heel 
veel mensen moet dat makkelijk kunnen) dan betekent het een flinke 
(langjarige) uitbreiding van het gebied waar biodiversiteit de norm is en niet 
het wisselgeld.  

 

300.000 ha landbouwgrond vergt een investering van zo’n 18 miljard euro. 
Een gigantisch bedrag inderdaad, maar toch slechts 5% van het spaarkapi-
taal dat we met z’n allen op de bank hebben staan.  

Die 18 miljard betekent over 10 jaar een jaarlijks bedrag van €200 per huis-
houden. Dat bedrag is NIET een uitgave (of gift), omdat er grondeigendom 
tegenover staat. En na 2 jaar mag je als lid jouw eigendom weer verkopen 
binnen de coöperatie. De prijs waartegen hangt af van de markt. Maar 
grond is en blijft een schaars goed, dus een klein positief saldo is mogelijk 
(maar geen zekerheid). 

De sleutel voor herstel van de Nederlandse biodiversiteit ligt in het landbouw-
gebied. Als we dat niet aanpakken zal onze natuur ook niet kunnen herstellen  

Landbouwgrond is de sleutel 

Cultuurgrond als nieuwe ecologische 
hoofdstructuur. Wat kost dat in €? 

2/3 van ons land bestaat nog 

steeds uit landbouwgebied. 50 

jaar terug was dat landbouw-

gebied kleinschalig, divers en 

zeer waardevol voor onze bio-

diversiteit. Dat waardevolle is 

met de intensivering van de 

landbouw vrijwel geheel ver-

dwenen. Land van Ons wil sa-

men met zoveel mogelijk Ne-

derlanders 15% van de land-

bouwgrond kopen en daar de 

biodiversiteit herstellen. Als 

basis voor een duurzame land-

bouw.  
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(Bio)diversiteit ook bij de 
oprichters 

Beide heren zijn nogal verschillend.  

Jaap is gepassioneerd orgelspeler, 

waarbij Bach absoluut zijn favoriet 

is. Maar ook componisten als Louis 

Vierne, Maurice Duruflé en Arvo 

Pärt hebben zijn warme belang-

stelling. Eén avond in de week zit 

hij in de plaatselijke kroeg als lid 

van de biljartvereniging.  Jaap is 

getrouwd en heeft 2 zoons. 

Franke zijn liefde ligt op muziekge-

bied niet echt bij kerkorgels, hoe-

wel Neil Young bij een recent con-

cert in Ziggodome er prachtig op 

speelde. Dat is meteen een van de 

muzikanten waar Franke wel van 

houdt. Verder Bob Dylan, John 

Hiatt, Tom Waits, Maria Muldaur, 

Bonnie Raitt. Rauw en doorleeft. In 

z’n vrije tijd is hij bezig op het 

(mini)familie landgoed, waar ook 

zijn 3 kinderen wonen.  

Maar uiteindelijk gaat het natuur-

lijk niet om deze 2 mannen. Land 

van Ons moet letterlijk van ons 

allemaal worden, waar mensen die 

dat leuk vinden hun talent voor 

kunnen inzetten. Voor een uur in 

de week of voor 40. Alleen samen 

kunnen we het voor elkaar krijgen.  

De oprichters van Land van Ons 

Jaap was tot 2017  toen hij met pensioen ging, directeur van ingenieursbu-

reau GoudappelCoffeng in Deventer. De eerste 10 jaar na z’n studie werkte 

hij voor Rijkswaterstaat. Jaap kent Franke vanuit hun gezamenlijke studie-

tijd . Daarna zijn ze elkaar nooit helemaal uit het oog verlopen.  

Franke  heeft een heel andere weg bewandeld. In de 80-er jaren werkte hij 

voor de NS en bedacht toen de Treintaxi (het eerste grootschalig geëxploi-

teerde deeltaxi systeem in Nederland). Later werd hij directeur van Transvi-

sion. In 2001 startte hij een eenmanszaak voor interim– en projectmanage-

ment. Eind 2018 nam hij zich voor zijn (betaalde) werk 2 jaar aan de kant te 

schuiven om zich te richten op het vraagstuk van de verschraling van ons 

landschap en de afnemende biodiversiteit. Daar is Land van Ons uit voortge-

komen.   

Beiden zetten zich belangeloos in. Nu en in de toekomst. 

Inmiddels is de groep die meedenkt en meehelpt groter en worden er ook 

professionals ingehuurd voor specialistische vraagstukken. De kosten die 

daarvoor gemaakt worden financieren Franke en Jaap voor. In de hoop dat 

als het een succes wordt daar nog wat van terugkomt. 
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Links Franke Remerie. Rechts Jaap Benschop  



Waar stoppen we mee? 

• Chemische gewasbescherming 

• Chemische verdeliging van 

planten 

• Injecteren van drijfmest 

• Gebruik van monucultures 

raaigras 

• Intensief maaibeleid 

Waar gaan we voor? 

• Herstel, hagen, singels, hout-

wallen 

• Bemesting aangepast aan de 

behoefte 

• Herstel temperatuurgradi-

enten 

• Wisselteelt 

• Bewuste verrommeling (dood 

hout laten liggen, broeihopen, 

schuilplaatsen) 

• Voorkomen van verdichting 

van de grond 

• Herstel mineralenhuishouding 

• Herstel zuurgraad bodem 

• Periodes van rust 

 

NB Het betreft hier voorbeelden 

 

Wat gaan we met de grond doen? 
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Glyfosaat doodt het bodemleven (foto: Dick van Hoffen) 

Er is nog relatief weinig kennis over de lange termijneffecten van revitalisering  

van landbouwgronden. Er wordt weliswaar veel onderzocht , maar dit beperkt 

zich vrijwel altijd tot een beperkt aantal onderzoeksjaren. Land van Ons wil sa-

men met onderzoeksinstituten en leden, die daar kennis en belangstelling voor 

hebben, dat soort onderzoek gaan opzetten. Dat kan, omdat het niet de bedoe-

ling is dat de grond ook weer verkocht gaat worden. Duurzaamheid vraagt im-

mers een lange termijnvisie.  

 

Het beheerplan dat uit zo’n onderzoek komt zal bepalend zijn voor de exploita-

tie. Dat kan variëren van “voorlopig braak laten liggen” tot “exploitatie onder 

voorwaarden” mogelijk.  

 

Kruidenrijk grasland met houtsingels (foto: Dick van Hoffen) 



Wat zou het niet mooi zijn als een bedrijf z’n betrokkenheid met duurzaamheid 
toont door voor al z’n werknemers het lidmaatschap te betalen 

Het lidmaatschap van de coöpera-

tie kost slechts €10/jaar. We heb-

ben dit bedrag zo laag gemaakt 

om ook mensen met een laag in-

komen de gelegenheid te geven 

mee te doen. Ons land is immers 

van ons allemaal.  

Van het lidmaatschap wordt de 

exploitatie van de coöperatie be-

taald. Op basis van een begroting 

die door de leden moet worden 

goedgekeurd. Blijft er geld over 

aan het eind van het jaar of wordt 

er winst gemaakt, dan bepalen de 

leden de bestemming daarvan. 

Is het lidmaatschapsbedrag voor 

iedereen gelijk: de wil en de mo-

gelijkheid om kapitaal in te bren-

gen waardoor er grond gekocht 

kan worden, zal voor iedereen 

verschillend zijn. Leden verplich-

ten zich om jaarlijks minimaal €20 

kapitaal in te brengen. En voor 

2020 en 2021 is er een maximum 

vastgelegd van €2.000 per lid.  

Van het ingelegde kapitaal wordt 

95% direct gebruikt om grond van 

te kopen. Elk lid ziet in zijn eigen 

MijnGrond omgeving op de websi-

te van Land van Ons hoeveel m2 

grond er in zijn grondaandeel zit.  

De overige 5% wordt toegevoegd 

aan de kapitaalsreserve van de 

coöperatie. Dat geldt blijft dus 

binnen de coöperatie beschikbaar. 

Ook hier geldt: de leden bepalen 

met elkaar wat de spelregels zijn. 

En hoe wordt er dan gestemd? 

Ieder lid heeft binnen de coöpera-

tie 1 stem of je nu €100 aan kapi-

taal hebt ingebracht of het tien-

voudige. 
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Kunnen bedrijven meedoen? 

TROUW Duurzame 100 

Emeritus hoogleraar Frank 

Berendse nomineerde Land 

van Ons voor de duurzame 100 

van Trouw. En ondanks dat we 

eigenlijk nog niet echt concreet 

wat konden laten zien werden 

we 29e van ruim 300 inzendin-

gen.    

  

De voordelen op een rij 

Grond was de afgelopen Jaren 

een waardevaste investering  

Grond is tastbaar en voelbaar. 

We kunnen er dagelijks van 

genieten.  

Op een spaarrekening is het 

dood geld. Met elkaar grond 

kopen schept leven.  

We helpen boeren de omslag 

te maken 

Deze kwalitatieve investering 

komt iedereen ten goede 

komt.  

Met elkaar vormen we een 

tegenwicht richting het een-

zijdig economisch denken 

Wat betekent lidmaatschap? 

Alleen natuurlijke personen kunnen lid van Land van Ons worden en zo 

meebeslissen.  

Bedrijven die mee willen doen en de doelstellingen van Land van Ons onder-

schrijven kunnen natuurlijk kapitaal beschikbaar stellen, MAAR wel door dat  

kapitaal te koppelen aan die natuurlijke personen. 

Hoe werkt dat dan? 

Heel simpel: 

• Door bijvoorbeeld het lidmaatschap (inclusief het minimumbedrag voor 

de kapitaalinleg) van al hun werknemers te voldoen. Slechts:  

 (€10 + €20/werknemer /jaar) 

• Of door hun relaties het lidmaatschap cadeau te doen. 

• Of door een bijdrage te doen, die meteen ten goede komt aan alle le-

den van de coöperatie 



Land van Ons is van ons allemaal. Zet je talent in om Land van Ons op de 

kaart te zetten. Voor hoeveel tijd je je wil inzetten en voor welk onderdeel is 

aan jou. Stuur een mail naar vacatures@landvanons.nl en geef in de mail 

aan: 

• Op welk onderdeel je je zou willen inzetten 

• Hoeveel uur je maximaal/week er aan wil besteden 

 

Land van Ons staat nu nog in de kinderschoenen. Dat betekent dat we nu 

nog geen vergoedingen voor je inzet kunnen betalen. Maar als het ons lukt 

om te groeien, dan willen wij de leden die zich inzetten een onkostenver-

goeding gaan betalen. 

Jouw inzet kunnen we gebruiken 

 Vacatures 

Op de volgende vakge-

bieden zoeken we nu eerst 

mensen die kunnen onder-

steunen: 

• Beheer website 

• Bijdragen voor  social 

media 

• Persoonlijke 

marktbewerking via 

social media 

• Perscontacten lokaal 

en regionaal 

• Ondersteuning com-

municatie naar leden 

(email)  

• Uitvoeringsprojecten 

op locatie 

Land van Ons is een coöperatie en in een coöperatie ligt de zeggenschap 

bij alle leden. Los van dit formele recht van een lid wil Land van Ons 

graag haar leden laten meedenken en meedoen.  

Omdat we ons netwerk van duurzame grond in heel Nederland willen 

verwerven, is het belangrijk lokale en regionale ogen en oren te hebben: 

om contacten te onderhouden met overheden en andere instanties, om 

de grondmarkt in de gaten te houden of om kennis aan te dragen over 

verworven of te verwerven landbouwpercelen.  

We zoeken mensen die het leuk vinden om zich daar mee bezig te hou-

den en kennis hebben over het gevraagde onderwerp.  

 

Meedenken, meedoen en meebeslissen 
De Missie van Land van Ons is een 

kentering te bewerkstelligen in 

het uitputten van grond en ver-

dwijnen 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.  

‘Zet je talent in om Land van Ons tot een succes te maken”  
Mail naar vacatures@landvanons.nl 

Volgende nieuwsbrief in je mailbox? 

Stuur een mail naar: info@landvanons.nl 


