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Ons land, onze bodem, is de basis voor onze samenleving. De 

bodem heeft een geweldig potentieel om te helpen de klimaat- en 

ecologische crisis op te lossen. Maar onze overheid doet niet wat 

nodig is om haar, en daarmee onze biodiversiteit en onze 

voedselvoorziening, te beschermen. Daarom willen wij, samen 

met jou, zélf het land onder onze voeten geven wat het verdient. 

We gaan tuintjes en perkjes een handje helpen om weer te gaan 

bloeien. 



 

1. Mobiliseer: breng een groep bij elkaar die samen het stuk land zal regenereren. Bedenk 

hoeveel tijd je hieraan wilt besteden als groep en voor welke termijn je bereid bent om 

zorg te dragen. Verdeel rollen.  

2. Meld je aan: met een mailtje naar xrlandbouw@protonmail.com zodat wij je kunnen hel-

pen met advies, je in contact kunnen brengen met andere groepen om van elkaar te leren, 

we het budget in de gaten kunnen houden en je het declaratienummer kunnen geven.  

3. Selecteer een geschikte plek: zoek naar publieke stukken land die weinig bijdragen aan 

biodiversiteit en voedselsoevereiniteit.  

4. Observeer: houdt rekening met andere mensen/groepen die het land (informeel) gebrui-

ken. Zoek steun van de straat/wijk. 

5. Verzamel je materialen: neem zaai- en pootgoed af bij je lokale teler. Zij kunnen je helpen 

met raad en daad, en het is goed je lokale boer te kennen! Zie Bijlage B voor een aantal 

geschikte bedrijven en/of kenmerken waaraan goede telers voldoen.  

6. Plant: wees voorzichtig en zorgvuldig met je zaadjes en plantjes. We doen dit tenslotte 

om de bodem te verrijken en haar weer iets terug te geven. 

7. Communiceer: breng je actie breed onder de aandacht als dit strategisch past en als je er 

een mediagenieke draai aan weet te geven. Als je dit wil, helpen we je ook om met lokale 

overheden of media te communiceren. Communiceer dit ook met XR Landbouw—als dit 

op vijftig plekken tegelijk gebeurt halen we sneller het nieuws dan als het op een plek 

plaatsvindt. 

8. Houd rekening met een reactie: van omstanders, gemeente of politie. Wij helpen je er 

goed op te reageren. 

9. Declareer: declareer je aankopen.  

10. Voed en onderhoud: zoek je perkje regelmatig op, leer over wat je plantjes nodig hebben 

en houd in de gaten of je al kan oogsten!  

11. Herhaal: in maart doen alle groepen tegelijk hun eerste actie. Later, in april/mei, willen 

we een tweede ronde doen.  
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Waarom deze actie? 

Alles wat wij als mensen (nodig) hebben, is gebouwd op ons land. We steunen letterlijk en fi-

guurlijk op het land onder onze voeten. We bouwen er onze huizen op, die ons beschermen. 

We verbouwen er ons eten in, dat ons voedt en in leven houdt. En het is de basis voor de bio-

diversiteit die ook ons leven mogelijk maakt. Ons land is het fundament van onze samenle-

ving.  

Onze relatie met ons land is uit balans. In Nederland, maar ook op andere plekken in de wereld 

nemen we land in van mensen die er voor zorgen, en putten we het uit. De klimaat- en biodi-

versiteitscrisis is een gevolg van hoe we met ons land omgaan. Te veel nemen, en te weinig te-

ruggeven. 

Ons land, onze bodem, is de basis voor onze samenleving. De bodem heeft een geweldig po-

tentieel om te helpen de klimaat- en ecologische crisis op te lossen. Maar onze overheid doet 

niet wat nodig is om haar, en daarmee onze biodiversiteit en onze voedselvoorziening, te be-

schermen. 

Daarom willen wij, samen met jou, zélf het land onder onze voeten geven wat het verdient. 

We geven terug aan de bodem, om het te herstellen, te regenereren, om biodiversiteit of zelfs 

voedselproductie te laten bloeien. Als symbool van verzet, uit solidariteit voor mensen en ge-

meenschappen wereldwijd wiens land we misbruiken en als broodnodige strategie voor ons 

eten in de toekomst. De bodem heeft altijd voor ons gezorgd. Nu heeft ze ons nodig en komen 

wij, samen met het land, in opstand.  



 

 

Campagne en tijdsplan 

In de eerste fase van de Lenterebellie (1–17 maart) geven we—door het hele land—aan de 

bodem terug. Activisten, creatievelingen en ander onkruid betuinen de Nederlandse straten en 

verfleuren vergeten plekjes. We maken boomspiegels geelgroenglanzend en plaatsen bordjes 

voor buren. We onderzoeken eerst welke plekken wellicht leeg lijken maar dat niet zijn, en 

met die portie voorzichtigheid gaan we op pad om onze snode plannetjes uit te voeren. Laat 

ons samen planten, zaaien en bouwen om daarna te proeven en proosten op het oogstfeest in 

het najaar!  

In de tweede fase van de Lenterebellie doen we het nog eens dunnetjes over. We evalueren in 

de tussentijd op welke manier we in de tweede fase gaan handelen—onderhoud en 

ondersteuning van de acties uit de eerste fase staat voorop, mogelijk aangevuld met meer 

plekjes of complete escalatie (en alles ertussenin). 



 

1. Mobiliseer: samen staan we sterker 

App je affiniteitsgroepje of vraag je niet-rebel vrienden om met je mee op pad te gaan om wat 

kleur in je stad of kleur aan te brengen!  

Om ervoor te zorgen dat het stukje land dat je wil verzorgen ook langdurig onderhouden 

wordt, is het belangrijk dat de omwonenden of gebruikers van de locatie helpen (of het in 

ieder geval niet vernielen). Probeer daarom altijd om je buren te informeren en/of te 

betrekken bij het tuinieren! Als ze niet zelf mee willen doen, is het in ieder geval belangrijk dat 

je ze informeert. Wanneer mensen niet begrijpen wat er gebeurt, zijn ze sneller geneigd 

defensief te reageren. Wanneer mensen het wel begrijpen, doen ze misschien wel mee. 

Communicatie en bewustwording zijn bovendien belangrijke doelstellingen in deze actie. 

Meld je actie aan bij xrlandbouw@protonmail.com. Wij kunnen dan het budget in de gaten 

houden, kijken hoe we de nieuwswaarde van de actie kunnen opkrikken en jou het 

declaratieformulier sturen zodat je gemakkelijk je gewenste plantjes kunt kopen.  

 

2. Meld je aan 

Om iedereen die aan de actie meedoet goed te kunnen ondersteunen, vragen we je om je aan te 

melden met een mailtje naar xrlandbouw@protonmail.com. Als je je hebt aangemeld krijg je 

een budget en een declaratienummer waarop de gemaakte kosten gedeclareerd kunnen 

worden. In Bijlage B staat een aantal webshops en lokale telers waar je jouw plantjes kunt 

halen. Door je aan te melden kunnen we je bovendien helpen met advies, en kunnen we een 

community creëren!  
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3. Selecteer een geschikte plek 

Je groep gaat een stuk land regenereren, en misschien wel voedsel aanplanten. Maar wat is 

daarvoor nou een geschikt stukje land? Je kunt bijvoorbeeld denken aan een groenstrook, 

perkje of berm in je straat. We geven je een aantal belangrijke richtlijnen mee: 

 Ga in principe voor ‘publiek’ land. Dit is immers van ons allemaal! Vermijd land dat van 

een private eigenaar is, tenzij je daar heel bewust voor kiest. Als een private eigenaar je 

toestemming geeft, is dat natuurlijk top (bijv. als iemand niet van tuinieren houdt maar 

wel van een mooi tuintje). 

 Zoek een stuk(je) land dat niet bijdraagt aan biodiversiteit/voedselsoevereiniteit. Denk 

aan: bermen, boomspiegels, slecht onderhouden stukjes gemeentetuin, of braakliggende 

stukken land. Houd wel rekening met de tijd van het jaar: in het vroege voorjaar kunnen 

stukjes grond namelijk nogal kaal er uit zien, maar er kunnen in de zomer wel degelijk 

nuttige planten bloeien. Houd zoveel mogelijk rekening met de bestaande beplanting. 

Tip: check Google street view om te zien hoe een plek er in een ander seizoen uitziet!  

 Begin klein, zeker als je niet zeker weet hoe lang je voor je perkje kunt zorgen, bijv. 1 à 2 

vierkante meter. 

 Houd rekening met andere ‘strategische elementen’. Je gaat zonder expliciete toestem-

ming publiek land bewerken. Kies bijvoorbeeld een deel van een veldje dat niet zo in het 

zicht ligt. Of werk juist zo opvallend mogelijk, bijvoorbeeld met oranje hesjes aan. Men-

sen denken dan vaak dat je van de groendienst bent. 

 Houd, voor zover dat mogelijk is, rekening met de kenmerken van het stukje land. Bij-

voorbeeld: hoeveel zon krijgt het, hoeveel vocht krijgt het, ligt het in een kuil of juist op 

een heuvel? Later in deze handleiding gaan we hier nog verder op in. 



 

4. Observeer 

Observeer en onderzoek of het land al gebruikt wordt en wie er afhankelijk van zijn: bijvoor-

beeld door kinderen om te spelen, door een dakloze om te slapen of honden die er hun behoef-

te doen. Praat met de huidige gebruikers en bedenk je of jouw plan samen gaat met dit be-

staande gebruik. Net als bij het bewerken van het land, is het uitgangspunt van de selectie van 

de plek: do no harm. Zorg ervoor dat je geen negatieve impact hebt op het land, en degenen 

voor wie zij zorgt.  

 

5. Verzamel je materialen 

Als je een plek hebt gevonden en deze hebt bestudeerd, is het tijd om je benodigde materiaal te 

verzamelen. In deze handleiding vind je verkooppunten van en soorten zaadjes en stekjes die 

handig zijn om te gebruiken (Bijlage B). We raden aan om zaadjes en stekjes bij lokale telers te 

kopen. Zij kunnen je uitleggen hoe je het beste je plantjes kunt planten, staan rechtstreeks in 

verbinding met het land en manieren om zorg terug te geven. In Bijlage B vind je een over-

zicht van goede telers bij jou in de buurt of voorwaarden waaraan telers moeten voldoen. Op 

die manier maak je gelijk kennis met een belangrijke schakel in de voedselproductie! In de bij-

lage staat ook een aantal suggesties voor webshops. Vergeet ook niet marktplaats te checken 

voor stekjes—veel mensen bieden stekjes aan, en dan kun je de verkopers gelijk vragen of ze 

mee willen helpen!  

Regel ook een paar scheppen of schepjes, werkhandschoenen en een gieter (je moet je plantjes 

gelijk water kunnen geven). 



 

6. Planten 

Tijd om te planten! Je weet ongeveer wat je stukje grond nodig heeft en hoe je ervoor kunt 

zorgen dat je kleine babyplantjes overleven. Hoe je het aanpakt is aan jou. Je kunt overdag of ‘s 

avonds, met hesjes aan of je normale kleren, en mensen aanspreken of stilletjes werken. Doe 

waar je je prettig bij voelt. 

Voor deze actie zijn communicatie en bewustwording belangrijke doelstellingen. We willen 

burgers en overheden bewust maken van wat er mis gaat, van de klimaat- en ecologische crisis 

(Vertel De Waarheid), en waarom we deze actie uitvoeren (Doe Wat Nodig Is). In het over-

zicht onderaan de pagina staat een aantal strategieën.  

Je kunt ervoor kiezen om je zorg na afloop van je actie heel duidelijk te maken, bijvoorbeeld 

door een gebied af te bakenen met lint, een bordje of een tuinhekje. Dit draagt bij aan het com-

municatieve aspect van de actie. Als je dit niet vindt passen, kun je ook minder zichtbaar of in-

grijpend de plek gaan verzorgen, bijvoorbeeld door met omwonenden te praten. In Bijlage C 

vind je een voorbeeldposter om te printen en op een bord te plakken. Eventueel kun je ook an-

dere kanalen gebruiken om de actie en het verhaal aan je omgeving te communiceren. Denk 

aan een lokale facebook- of whatsappgroep, een buurtkrant of het posterbord bij de lokale su-

permarkt. In een later stadium zullen we wij je ook benaderen voor het verzamelen van beel-

den en verhalen, om de campagne in z’n geheel in beeld te brengen.  

 Hoog risico op onrust omgeving Laag risico op onrust omgeving 

Zichtbaarheid Probeer niet al te opvallend te werk te gaan. Ga opvallend te werk zodat mensen je 

vragen wat je aan het doen bent. Lekker 

bloemenkransje in je haar voor de 

toegankelijkheid toch? 

Communiceren omwonenden 

Voor het planten 

 

Kan. Voordeel: voorkomt dat ze de politie 

bellen. Via Facebook, WhatsApp of face to 

face. 

 

Nee. 

Tijdens het planten Afhankelijk van voorgesprek. Ja. 

Na het planten (d.m.v. 

bordjes o.i.d.) 

Ja. Ja. 



 

7. Communiceer 

In een later stadium zou je ook nog een stapje verder kunnen gaan, door actief met de gemeen-

te of met lokale media te communiceren over je actie. In Bijlage D vind je een standaard brief 

over de actie, die je naar gemeente kunt sturen. Om de lokale media dit op te laten pakken is 

het wellicht nodig om er een klein spektakeltje van te maken. Houd je ten alle tijde aan de co-

rona-maatregelen.  

 

8. Houd rekening met een reactie 

Van je buren: Onze ervaring is dat veel buren gecharmeerd zijn van een beetje opleuking van 

hun straat. Het is natuurlijk ook mogelijk dat buren niet gediend zijn van deze actie, en jullie 

hierop aanspreken. Bedenk goed op welk moment je je buren wil betrekken—bij buren die 

misschien een beetje huiverig zijn werkt het misschien beter om je plan vooraf te bespreken 

om conflict(jes) te voorkomen.  

Van de gemeente: Veel gemeenten staan positief tegenover groen in zelfbeheer, zeker als je je 

plan een beetje onderbouwt (welke planten, waarom en lange termijn commitment). Bijlage D 

bevat een voorbeeldbrief aan de gemeente. Het is niet per se nodig om die te versturen, maar je 

kan zo wel je boodschap sterker maken. Zorg wel dat je genoeg kennis hebt over je omgeving 

om hierover in contact te treden met je gemeente.  

Van de politie: Het beplanten van boomspiegels en bermen wordt in principe gedoogd in Ne-

derland. Er zijn weinig gevallen bekend van handhaving op het mooier maken van de leefom-

geving. Dit verandert wel enigszins op het moment dat je tegels verwijdert of op een andere 

manier de omgeving verandert.  

 



 

9. Declareer 

Declareer je aankopen als dat nodig of wenselijk is door het declaratieformulier en -nummer 

bij XR Landbouw op te vragen. Voel je zeker ook vrij om de kosten voor de zaadjes en plantjes 

zelf te dragen als dat kan. Er is een budget van 20 euro per groepje ingecalculeerd. 

 

10. Voed en onderhoud 

Zoek je perkje regelmatig op, leer over wat je plantjes nodig hebben en houd in de gaten of je 

al kan oogsten!  

 

11. Herhaal 

In maart doen alle groepen tegelijk hun eerste actie. Later, in april/mei, willen we een tweede 

ronde doen.  



 

 



 

We hebben drie voorbeeldtuinen voor je ontworpen om een strook grond in te vullen. Het 

maakt voor deze voorbeeldtuinen op zich niet uit het groot het beschermde stuk land is (van1 

m2 tot een groot stuk). Het is ook mogelijk om combi’s te maken van de verschillende 

voorbeeldtuinen. De tuinen zijn ingedeeld op doel: biodiversiteit voor insecten, vogels en 

zoogdieren; voedsel voor mensen; kruidentuin.  

 

1. Biodiversiteit voor insecten, vogels en zoogdieren  

Het is altijd goed voor de biodiversiteit om een stukje land in te zaaien met inheemse planten 

die zich op de omstandigheden van jouw stukje grond thuis voelen. Inheemse planten zijn 

planten die van origine in Nederland groeien sinds de laatste ijstijd. Veel insecten gebruiken 

vooral of alleen inheemse planten als voedsel en voortplantingsplekken. Ze zijn dus van groot 

belang voor de biodiversiteit en verdwijnen helaas op veel plekken door steeds verdergaande 

industrialisatie van de landbouw, slecht maaibeheer en verslechtering van natuurgebieden. 

Als je denkt dat het lukt om voor langere tijd een stuk grond te claimen (2 tot 5 jaar 

bijvoorbeeld) dan kan het zin hebben om er vaste planten in te zetten. Denk aan vaste 

bodembedekkers, kruidenplanten, struiken en lage bomen. Je kan hiermee ook een hele voor 

mens en dier eetbare tuin creëren! 

Welke planten geschikt zijn heeft te maken met de omstandigheden op jouw stuk grond en de 

wensen die jullie hebben. Let op of een stuk grond donkerkleurig/lichtkleurig is (humusrijk/

zanderig) en of het vaak nattig is of juist droog. Vaste planten die het meestal wel doen en goed 

zijn voor insecten zijn vlinderstruiken (zon/halfschaduw; beetje mest in voorjaar), lavendel 

(zon, arme grond; geen mest; planttijd: mei) en vingerhoedskruid (schaduw; een bosplant dus 

plant hem in de buurt van bomen). Je kunt ons ook berichten, dan maken we samen een 

custom-made plannetje.  

Je kan ook kiezen voor zaadmengsels voor een- en tweejarigen. Deze zaaien zichzelf vaak weer 

deels uit als de bodem niet verstoord wordt. Deze mengsels kunnen het beste in het vroege 

voorjaar gezaaid worden (dus eind februari of in maart). Je kan bij de Cruydthoeck goede 

mengsels kopen van inheemse plantenzaden.  

https://www.cruydthoeck.nl/winkel/bloemenweidemengsels/c14


 

Check of dit mengsel gemaaid moet worden en zo ja, wanneer. Stem met de gemeente af of je 

zelf wil maaien of dat zij het doen volgens het schema dat jullie willen. Check het, zeker als er 

geen toestemming was, want anders wordt het sowieso weggemaaid met het ‘normale schema 

van de gemeente’. 

 

2. Groentes 

Het is leuk om zelf groentes te telen. En mits op de juiste manier geteeld, brengt het een 

verrijking van de bodem en draagt het dus bij aan de zorg voor het land. Zorg wel dat de grond 

schoon is en dat het niet direct naast een weg ligt. Verrijk de grond met compost zodat het 

bodemleven voldoende voeding krijgt. Verder is het handig om voor makkelijk groeiende 

groentes te kiezen die veel mensen lekker vinden. 

 Koop wat compost bij je lokale teler. Kies natuurvriendelijke compost zonder veengrond 

(turf). Als je goed contact hebt met de gemeente kun je soms ook lokale compost halen.  

 Kies je groentes. Kies voor makkelijk te groeien groentes die passen op het stukje land dat 

je hebt geclaimd. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor de onderstaande combinaties van 

groenten. Deze zaai of plant je in dezelfde maand, en ze versterken elkaar door bepaalde 

eigenschappen. Lees de verpakking goed voor instructies voor zaaien. 

 

Tips voor 3 groentes per maand 

 Maart: Snijbiet + Tuinbonen + Radijs 

 April: Rucola en/of Pluksla + Bieten + Wortel 

 Mei: Courgette + Komkommer (kies een volle grondsoort!) + Tomaat 

 

Voor meer inspiratie, check de zaaikalender van de Bolster. 

https://www.bolster.nl/media/docs/teeltplanner.pdf


 

3. Kruiden en eetbare planten 

Het is leuk om met kruiden en eetbare bloemen aan de slag te gaan. Vaak zijn deze planten ook 

een voedselbron voor insecten en als je inheemse kruiden en bloemen gebruikt dan heb je 

helemaal een win-win situatie! 

Eetbare inheemse bloemen die in maart te zaaien zijn, zijn de Korenbloem, het Oranje 

Slaapmutsje en Echte Kamille. Check voor meer eetbare bloemen en kruiden de site van de 

Bolster.  

Welke kruiden en bloemen je neerzet heeft te maken met omstandigheden: zon, schaduw, 

vochtig of droog. Op de website van de Heliant kun je kleine plantjes kopen die geselecteerd 

zijn voor jouw grondsoort.  

https://www.bolster.nl/eetbare-bloemen/c544
https://www.bolster.nl/eetbare-bloemen/c544
https://www.deheliant.nl/


 

Kies een teler uit bij jou in de buurt! Een van de doelstellingen van XR Landbouw is het 

verbinden van rebels en boeren. We moedigen je daarom aan contact op te nemen met je 

lokale bio-teler! Vertel over de actie. We hebben elkaar nodig!  

 Aalbeek: Kwekerij Bastin www.bastin.nl  

 Alkmaar: Hortus Alkmaar www.hortusalkmaar.nl/shop 

 Friesland en Vlaardingen: Auke Kleefstra www.vruchtboom.nl 

 Biddinghuizen: Carel Bouma biologisch poot- en plantgoed www.biologischpootgoed.nl 

 Boerakker: Ninabel www.ninabel.nl 

 Boskoop: Schoutens Kruiden www.schoutenskruiden.nl 

 Den Dungen: Floris natuurlijke bomen www.florisbomen.nl 

 Doornspijk: Bio Ron webwinkel.bio-ron.com/biologische-zaden/p-1a 

 Dordrecht: Vreeken's Zaden www.vreeken.nl 

 Eindhoven: Tuincentrum Soontiens www.tuincentrumsoontiens.nl 

 Epe: De Bolster www.bolster.nl 

 Groningen: De Godin eetbaar landschap www.degodin.nl 

 Haren: Leven van het Land www.levenvanhetland.nl 

 Hem: Jan Neelen Vaste Planten www.janneelenvasteplanten.nl 

 Hillegom: Natural Bulbs www.naturalbulbs.nl 

 Hoogeveen: Biologischzaad.nl www.biologischzaad.nl 

 Hoogeveen: Zaadhandel & Tuinhandel van der Wal www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/

shop/biologisch_geteelde_zaden_en-pootgoed 

 Hummelo: Van der Plancke www.vanderplanckewinkel.nl/c-2.../biologische-zaden 

 Kortenberg (BE): De Tuinschuur www.detuinschuur.be 

 Lelystad: Zaden enzo www.zaden-enzo.nl (zaden niet behandeld en gmo-vrij maar niet 

biologisch!)  
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 Loonbeek-Huldenberg (BE): Biogroei www.biogroei-shop.nl 

 Maartensvlotbrug: Huiberts biologische bloembollen www.huibertsbloembollen.nl 

 Nijeberkoop: De Cruydthoek www.cruydthoeck.nl/winkel 

 Reek: Biologische Boomkwekerij Valckenhof www.kwekerijvalckenhof.com 

 Rijsbergen: Op Goede Grond www.op-goede-grond.nl 

 Roosendaal: Ecotuintje www.ecotuintje.nl/producten/kweken/biologische-zaden/ 

 Vaassen: Eetbaargoed www.eetbaargoed.nl 

 Veenhuizen: De Tuinen van weldadigheid www.detuinenvanweldadigheid.nl/webshop 

 Volendam: www.dutchgardenseeds.com/biologische-zaden/ (Ongeveer 75 soorten 

biologische zaden op voorraad. In totaal bijna 600 soorten) 

 Wapserveen: De Vrolijke Noot www.devrolijkenoot.nl 

 Wilhelminaoord: Arborealis voor Voedselbossen www.voedselbos.arborealis.nl 

 Online: Zaden kopen online www.zadenkopenonline.nl/biologische-zaden/index.html?

p=0  
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http://www.op-goede-grond.nl
http://www.ecotuintje.nl/producten/kweken/biologische-zaden/
http://www.eetbaargoed.nl
http://www.detuinenvanweldadigheid.nl/webshop
http://www.dutchgardenseeds.com/biologische-zaden/
http://www.devrolijkenoot.nl
http://www.voedselbos.arborealis.nl
http://www.zadenkopenonline.nl/biologische-zaden/index.html?p=0
http://www.zadenkopenonline.nl/biologische-zaden/index.html?p=0


 

Op de volgende pagina’s vind je een aantal voorbeeldposters in zwart-wit en kleur, die je kan 

printen en ophangen bij je tuintje. Onderaan de poster kun je bijvoorbeeld je telefoonnummer 

of e-mailadres opschrijven zodat mensen contact met je kunnen opnemen. Je kan ook zelf een 

poster maken met de XR Visuals Generator. 

https://extinctionrebellion.fr/vizgen/#/


 

 

 

 

 

Onze relatie met ons land is uit balans. In Nederland, maar ook op 

andere plekken in de wereld nemen we land in van mensen die er voor 

zorgen, en putten we het uit. De klimaat- en biodiversiteitscrisis is een 

gevolg van hoe we met ons land omgaan. Te veel nemen, en te weinig 

teruggeven. Nu komt het Land in Opstand. 

Op deze vierkante meters helpen we het land in opstand te komen. We 

geven als buurt terug aan de bodem: om het te herstellen, te regenereren, 

om biodiversiteit of zelfs voedselproductie te laten bloeien. Doe je mee? 

 

 Contact  



 

Onze relatie met ons land is uit balans. In 

Nederland, maar ook op andere plekken in 

de wereld nemen we land in van mensen 

die er voor zorgen, en putten we het uit. 

De klimaat- en biodiversiteitscrisis is een 

gevolg van hoe we met ons land omgaan. 

Te veel nemen, en te weinig teruggeven. 

Nu komt het Land in Opstand. 

Op deze vierkante meters helpen we het 

land in opstand te komen. We geven als 

buurt terug aan de bodem: om het te 

herstellen, te regenereren, om 

biodiversiteit of zelfs voedselproductie te 

laten bloeien. Doe je mee? 

 

 Contact 

 



 

Onze relatie met ons land is uit balans. In Nederland, maar 

ook op andere plekken in de wereld nemen we land in van 

mensen die er voor zorgen, en putten we het uit. De klimaat- 

en biodiversiteitscrisis is een gevolg van hoe we met ons land 

omgaan. Te veel nemen, en te weinig teruggeven. Nu komt 

het Land in Opstand. 

Op deze vierkante meters helpen we het land in opstand te 

komen. We geven als buurt terug aan de bodem: om het te 

herstellen, te regenereren, om biodiversiteit of zelfs voedsel-

productie te laten bloeien. Doe je mee? 

 

 Contact  



 

Onze relatie met ons land is uit balans. In Nederland, maar 

ook op andere plekken in de wereld nemen we 

land in van mensen die er voor 

zorgen, en putten we het 

uit. De klimaat- en 

biodiversiteitscrisis is 

een gevolg van hoe we met ons land 

omgaan. Te veel nemen, en te 

weinig teruggeven. Nu komt het 

Land in Opstand. 

Op deze vierkante meters helpen we het land in opstand 

te komen. We geven als buurt terug aan de 

bodem: om het te herstellen, te 

regenereren, om biodiversiteit of 

zelfs voedselproductie te 

laten bloeien. Doe je mee? 

 

Contact: 



 

Beste [gemeente/verantwoordelijke wethouder], 

Alles wat wij als mensen nodig hebben, steunt op ons land. We bouwen er onze huizen op, die 

ons beschermen. We verbouwen er ons eten op, dat ons voedt en in leven houdt. En het is de 

basis voor de biodiversiteit die ook ons leven mogelijk maakt. Ons land, onze bodem, is de 

basis voor de bevolking hier in [gemeente].  

De klimaat- en biodiversiteitscrisis is een gevolg van hoe we met ons land omgaan. Te veel 

nemen, en te weinig teruggeven. Ons land heeft een geweldig potentieel om die zelfde klimaat- 

en ecologische crisis op te lossen. Maar onze overheid doet niet wat nodig is om ons land, en 

daarmee onze biodiversiteit en onze voedselvoorziening te beschermen. 

Ook het land in onze gemeente krijgt niet wat het nodig heeft. U staat toe dat vervuilende 

landbouw en veeteelt ruim baan krijgt, dat onze biodiversiteit steeds verder terugloopt, dat ons 

voedselsysteem afhankelijk is van misbruik van land in Nederland én daarbuiten. 

[Geef lokale voorbeelden, bijvoorbeeld: 

 Te veel gebruik voor vervuilende landbouw/veeteelt, te weinig voor biologische 

landbouw 

 Lap van bomen 

 Gebruik van bestrijdingsmiddelen 

 Te weinig aandacht voor biodiversiteit 

 Bestemmingsbeleid] 

U doet als gemeente niet wat nodig is om ons als burgers te beschermen tegen de risico’s van 

de klimaat- en ecologische crisis. Hierdoor komen klimaat, biodiversiteit, en op termijn de 

voedselvoorziening van ons en de volgende generaties [gemeentenaren] in gevaar. 



 

Daarom hebben wij als burgers besloten, aan de [voeg straatnaam/locatie in] het land een 

stukje te helpen. We geven zorg terug aan het land, om het te herstellen, te regenereren, om 

biodiversiteit of zelfs voedselproductie te laten bloeien. Als symbool van verzet, uit solidariteit 

voor mensen wereldwijd wiens land we misbruiken en als broodnodige strategie voor onze 

voedselzekerheid in de toekomst. 

Met deze brief [nodigen wij u uit te komen kijken]/[vragen wij om een gesprek]/ 

[willen wij onze eisen aan u duidelijk maken]/[vervang door/voeg lokale eisen toe] 

 Vertel de waarheid over ons voedsel- en landbouwsysteem 

 Schakel nú over naar een ecologisch landbouwsysteem om biodiversiteitsverlies te 

herstellen en uitstoot van broeikasgassen te stoppen 

 Laat boeren en burgers samen beslissen over een rechtvaardige transitie door een 

Burgerberaad. 

Ons land is ons leven. Laten we het teruggeven wat het verdient, nu het nog kan. 

Als wij het niet doen, wie dan? 

Als we het nu niet doen, wanneer dan wel? 

Met gepaste groet, 

Extinction Rebellion [gemeente]/[of gewoon je eigen naam] 

[contactinformatie] 


