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‘De boer moet
het beter krijgen’
Land van Ons is een burgercoöperatie
die landbouwgrond koopt voor haar
deelnemers. De coöperatie heeft als doel
hiermee de biodiversiteit te herstellen
en het landschap ‘weer aantrekkelijk te
maken’. En dit alles zonder tussenkomst
van de overheid. Sinds de oprichting
in 2020 hebben zich zo’n 14.000
Nederlanders aangesloten.

Franke Remerie
VOORZITTER LAND VAN ONS
Na het atheneum volgde Franke Remerie (64) een studie verkeerskunde. In dienst van de Nederlandse Spoorwegen bedacht en lanceerde hij de Treintaxi. Eind jaren ‘90 vervolgde hij zijn loopbaan
als zelfstandig adviseur en deed hij projecten in de profit- en nonprofitsector, in de rol van bestuurder, directeur of projectmanager.
Het buitenleven en de natuur hebben altijd zijn interesse gehad.
Een deel van zijn tijd besteedt hij aan werken met zijn hoofd en een
deel aan werken met zijn handen, om ook bezig te kunnen zijn met
bouwen, verbouwen, natuur en landschap.

Tekst: Monique | Fotografie: René Faas

Waarom moest Land van Ons er komen?
“Het begon allemaal met een persoonlijke drive. Om ons
heen zag ik het landschap verslechteren, mede als gevolg
van schaalvergroting en verkaveling. Grote weides met
raaigras waar geen paardenbloem meer in bloeit, strakgetrokken velden, als biljartlakens. Het begon eenheidsworst
te worden, het coulisselandschap is steeds meer verdwenen.
Dat ziet er landschappelijk niet mooi uit, is niet goed voor de
biodiversiteit en dus ook niet voor de kwaliteit van leven. Ik
vond het tijd voor een tegenbeweging.”

Wat is jullie doel?
“Wij willen het landschap versterken. Ons doel daarbij is om
met Land van Ons een basis neer te leggen voor een nieuwe
ecologische hoofdstructuur voor cultuurgrond, als fundament onder duurzame biodiversiteit. Om van betekenis te
kunnen zijn, zouden we 15 procent van de Nederlandse
landbouwgrond op een andere manier moeten beheren. Dat
willen we realiseren door middel van een combinatie van natuur en landbouw die voor de biodiversiteit interessant is.”

Ga je daarmee niet zitten op de stoel van de overheid?
“Al jarenlang houden overheid, natuurorganisaties en landbouw elkaar in een spagaat. Bij de overheid is een gebrek
aan langetermijnvisie, zij switchen van onderwerp naar onderwerp. En dan hebben we ook nog te maken met Europa.
Wat kun je vanuit die hoek verwachten? Bovendien: moet je
altijd maar wachten totdat de politiek iets doet, leunen op
de overheid? Het leek mij juist goed om dit vanuit ondernemersperspectief op te pakken. Ik werkte als interim-adviseur

en besloot dat werk een tijdje in de ijskast te zetten om me
volledig op dit idee te storten met als uitgangspunt: hoe
zorgen we, vanuit ondernemerschap, voor een verandering?
Zonder subsidies of steun, op eigen benen.”

Dus een grotere rol voor de burger. Waarom is dat zo
belangrijk?
“Tweederde van Nederland is landbouwgrond, in bezit van
een relatief klein aantal bedrijven. Een ander deel van het
oppervlak is in handen van terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincies en waterschappen. De groep die invloed heeft op het grondbeheer
is relatief klein ten opzichte van het aantal inwoners. Als
burger sta je dus steeds aan de zijlijn, waardoor je je ook niet
verantwoordelijk voelt voor de problematiek die er speelt.
Pas als de grond van jou is en jij ook gesprekspartner bent
als het over die grond gaat, ontstaat er een andere houding
en meer betrokkenheid. Dat geeft meer balans en daarmee
invloed om veranderingen te bewerkstelligen.”

Hoe werkt Land van Ons?
“Wij kopen landbouwgrond van agrariërs waarmee wij
een stuk kapitaallast overnemen. Vervolgens kunnen zij
het land tegen lage kosten pachten. Daar is wel een aantal
voorwaarden aan verbonden, zo mag er bijvoorbeeld geen
mest meer worden geïnjecteerd, willen we een kleinere
mestgift en chemische gewasbescherming mag niet meer
worden gebruikt. Met de desbetreffende ondernemer gaan
we in gesprek om in beeld te brengen hoe we elkaars doelen
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en hoe zou het anders kunnen? Zonder daarbij op de stoel
van de ondernemer te gaan zitten, denken wij graag mee
over een andere of nieuwe invulling. Zo hebben wij een
paardenperceel overgenomen en daar akkers van gemaakt
waarop boekweit wordt geteeld, een gewas dat vrijwel is
verdwenen uit Nederland. Terwijl boekweit weinig meststoffen nodig heeft en waardevol is voor insecten. De opbrengst
per hectare ligt lager, maar dat kun je op een andere manier
terugverdienen, bijvoorbeeld door er een eindproduct van te
maken, zoals pasta, crackers of koekjes. Die verkopen wij nu
via onze webshop. Een andere mogelijkheid is om de slag te
maken naar biologisch, en daarbij in te zetten op een hogere
prijs voor je product.”

Is Land van Ons een bedreiging voor de agrarische sector?
“Zeker niet, onze insteek is juist dat door een stuk verantwoordelijkheid te pakken te laten zien dat we samen willen
optrekken. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar alternatieve of nieuwe bedrijfsmodellen. Die uitdaging gaan wij
graag samen met de ondernemers aan. Wij krijgen wekelijks
zo’n vijf tot tien percelen aangeboden, van allerlei partijen
die grond in bezit hebben, waaronder agrariërs. We zijn
overigens ook in gesprek met bollenkwekers. Zij worden
geconfronteerd met kritiek vanuit de omgeving en een
scherp middelenbeleid. Interessant is het om dan samen te
bekijken hoe je daarmee om kunt gaan. Zo heeft Land van
Ons inmiddels zo’n 14.000 leden, dat is een groot netwerk.
Dat zou je kunnen benutten voor de verkoop van biologische
bollen. Denk aan een langjarig contract met goede marges
voor de bollenkweker. Dat is interessant voor alle partijen en
zo kun je samen een transitie in gang zetten.”

Is de kritische burger ook als consument bereid die hogere
prijs te betalen?
“Je moet die goedkopere keuze helemaal niet meer in het
schap leggen. Belangrijk is ook dat de consument weet welke
kosten er worden gemaakt voor een bepaald product, daarin
valt nog het nodige op te voeden. Wij organiseren dan ook
kennissessies voor onze leden om inzicht te creëren en daarmee begrip te vergroten. Mensen moeten het eerst begrijpen
voordat ze hun gedrag gaan veranderen.”

Hoe werkt Land van Ons voor deelnemers?
“Je kunt al deelnemen vanaf 20 euro inleg en je moet minimaal twee jaar aangesloten blijven bij de coöperatie. Twee
jaar na je inleg kun je je vierkante meters weer verkopen.
Hoe vaak je stort en hoeveel is aan jou. We hopen uit te komen op zo’n 1,5 miljoen deelnemers, zowel particulieren als
bedrijven en organisaties. Hoe meer kapitaal zij beschikbaar stellen, hoe meer grond we kunnen aankopen en
verduurzamen. Je stapt niet per se in Land van Ons voor het
financieel rendement, wij zijn geen beleggingsinstelling. De
coöperatie is primair gericht op biodiversiteitsherstel en niet
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‘Het besef dringt door dat het
zo niet goed gaat, het aantal
deelnemers groeit gestaag’

op winstmaximalisatie. Je moet dus niet het onderste uit de
kan willen en blij zijn als je na twee jaar je inleg eruit haalt.
We merken dat het besef steeds meer doordringt dat het zo
niet goed gaat, het aantal deelnemers groeit gestaag. Het
zou mooi zijn als we onszelf te zijner tijd overbodig zouden
maken.”

Wat doen jullie om het effect van jullie werk zichtbaar te
maken?
“Bewijslast is essentieel, dus we laten onderzoek doen naar
zaken als biodiversiteitsherstel, bodemherstel en de aanwezigheid van micro-organismen. Overigens is er al snel effect
zichtbaar. Door te stoppen met overbemesting zien we dat
al na een jaar het insectenleven zich herstelt. De rust op het
perceel werkt al helend.”

Hoe wordt er op jullie initiatief gereageerd?
“Over het algemeen positief, ook vanwege de coöperatieve
structuur. De mentaliteit van ‘niet alleen praten, maar doen’
spreekt veel mensen aan. Men is klaar met het politieke
gekrakeel dat tot niks leidt. Onze houding is er ook niet
een van het opgeheven vingertje naar boeren die ‘alles fout
zouden doen’. Wij willen juist samen optrekken en nieuwe
mogelijkheden verkennen, met winst voor alle partijen.”
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