
Inspirerende dag met Land van Ons op de Warmonderhof in Dronten 

Vier grijzende mannen van De Biesterhof beleefden met zo’n honderd Land van Ons vrijwil-

ligers op zaterdag 5 november een boeiende dag op Boerderijschool de Warmonderhof in 

Dronten. Die vier waren Piet en Kees uit de Ooijpolder/Duffelt en Han en Ted uit Nijmegen, 

alle vier leden van de Perceelgroep, de kerngroep van vrijwilligers rond De Biesterhof. Han 

en Ted reden iets na achten weg uit Nijmegen voor de tweede ‘live’ bijeenkomst, die Land 

van Ons organiseerde voor de perceelscoördinatoren. Op één na hadden alle tien percelen een 

of meerdere vertegenwoordigers naar die uitwisseling gestuurd. Ook de nieuwste percelen, 

Halsteren, een dorp behorend bij Bergen op Zoom en Wassenaar stuurden meerdere mensen, 

terwijl Hasselt in Overijssel en Bakkeveen in Friesland hun kwartiermaker hadden afgevaar-

digd. 

Dat ochtendprogramma van 10-13 uur stond vooral in het teken van uitwisseling van ervarin-

gen en inzichten van Land van Ons landelijk en lokaal en tussen de percelen onderling. LvO-

voorzitter Franke Remerie trapte af met onder meer informatie over het jongste verworven 

perceel, dat in Bakkeveen, een veehouderij met tachtig koeien en eveneens kippen. In de pijp-

lijn zitten enkele geplande aankopen, zoals een kleine vleesveeboerderij in Zuid-Limburg , 

een groot – 140 ha – akkerbouwbedrijf in het Zeeuwse Kruiningen en De Volencampe, een 12 

ha omvattend landgoed bij Culemborg, waarvan het Rijksvastgoedbedrijf de eigenaar is. 

Het aantal deelnemers van LvO bedroeg eind oktober ongeveer 21 duizend. Een interessante 

verschuiving is dat het aantal deelnemers die wat kleinere bedragen inbrengen steeds belang-

rijker is voor het kapitaal van LvO. Tegelijkertijd zet LvO steviger in op het binnenhalen van 

vermogenden als deelnemer van de coöperatie. 

We bespraken kort de lessen geleerd over de Open Dag van 3 (en 4) september. Han meldde, 

naast het mooie aantal bezoekers van ruim 300, dat we bij de Biesterhof geen meerwaarde 

zien in toekomstige Open Dagen met Fete de la Nature. We kunnen beter jaarlijks een of twee 

Open Dagen organiseren op dagen die ons en onze boeren goed uitkomen; zo mogelijk op de-

zelfde dag(en) als andere LvO percelen dat doen. 

Daarna was het de beurt aan Janneke en Raoul van de Taakgroep Beheer en Ontwikkeling 

(TBO) over onder meer beheer en de monitoring van de percelen: deelnemers deden sugges-

ties ter verbetering, die beiden zullen verwerken en delen met de percelen en degenen die de 

monitoring daar doen. 

Vervolgens was er informatie van Marja en Nelleke (Kennis Delen LvO) over de webinars en 

podcasts, die LvO geregeld  voor deelnemers organiseert, zoals onlangs met ‘Stikstofprofes-

sor’ Jan Willem Erisman en de eerstvolgende met Johan Vollebroek van MOB over het juri-



disch afdwingen van noodzakelijke hervormingen in de landbouw. De Podcasts, te beluisteren 

via Spotify, zijn er vier keer per jaar. De eerste, eveneens de webinars terug te kijken/luiste-

ren, ging over de selectie en aankoop van percelen. Verder bekijkt het Kennispertcelenover-

leg, waaraan voor de Biesterhof, Joop Doesburgh en Gert-Jan Noy deelnemen, naar het uitzet-

ten van fiets- en wandelpaden langs de percelen van LvO. 

Marenthe Middelhoff, die tot februari bij LvO werkt op het gebied van ontwikkeling van een 

Community en het gebruik van Social Media in campagnes gaf daarover een boeiende presen-

tatie. Vooral het werken met de mentimeter, een interactieve digitale software, die je in staat 

stelt met je publiek of een groep ideëen te uit te wisselen, te delen en te presenteren Interacti-

ve presentation software - Mentimeter Marenthe signaleerde dat het digitale verkeer van en 

over LvO de laatste tijd verschuift van vooral LinkedIn naar Facebook. Dat zou een hoopge-

vende trend kunnen zijn naar een jonger en breder publiek. 

Op verzoek van LvO-collega’s vertelde ik wat over het Groeneboerenland Overleg (GBO), 

waarin ik Land van Ons vertegenwoordig. In dat GBO komen alle belangrijke biologische, 

agro-ecologische en natuurinclusieve boerenorganisaties samen. Belangrijkste gezamenlijke 

product is het GroeneBoerenPlan. Het GBO heeft drie subgroepen: samen met Greenpeace 

een campagne- of mobilisatiegroep, een politieke lobbygroep (met voor ons Wouter van 

Zandbrink, oud PvdA-senator en Gedeputeerde en Statenlid in Zeeland) en de Agro-industrie 

strategiegroep, die ik organiseer. Plannen: 4 februari een grote conferentie met de Universiteit 

van Utrecht op  zaterdag 4 februari. Dat wordt meteen ook de aftrap voor een campagne ge-

richt op de Statenverkiezingen. 

Na deze inspirerende ochtendsesiie leidde, Annet Harberink, directeur Bestuur Warmonderhof 

ons rond over deze geweldige boerderij en school. In de middag was er een programma met 

ruim honderd LvO-vrijwilligers, waaronedr ook Kees en Piet, met als afsluiting een heerlijk 

biologisch en gevarieerde driegangenmaal. 

Ted van Hees, Nijmegen, 10 nov 2022 

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/

