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Zutphen, 31 mei 2020

Soms heb je mazzel
De woensdag voor Hemelvaart hadden we nog een digitale vergadering met
onze website en applicatiebouwer (Ivaldi in Rotterdam). Fijn slijpen van wat
storende foutjes, die je nu eenmaal altijd tegenkomt als er software wordt
ontwikkeld (en onze registratie en grondadministratie is een stuk maatwerk dat
speciaal voor ons is gemaakt en nog steeds wordt doorontwikkeld). We
besloten de uitrol van de nieuwe versie over het weekend te tillen. Altijd
veiliger....
Helaas hadden we er geen rekening mee gehouden (we wisten het niet, want
dat interview was al 6 weken oud), dat juist dat weekend er in NRC 2 pagina's
aandacht aan Land van Ons werd gegeven. Effect: 1.000 leden erbij in 2 dagen.
En juist een van de foutjes had met de procedure rond het aangaan van een
nieuw lidmaatschap te maken. Het overkwam ons, we konden er niks meer aan
veranderen. En gelukkig ging 95% van de boekingen goed. Die andere 5% heeft
Edith Baijens (het menselijk hart van onze administratie en begeesterd
vrijwilliger) opgelost. Gewoon doorbikkelen!
Met dat soort inzet hebben we ECHT mazzel!
Franke Remerie
voorzitter bestuur
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Kees Sijbenga bezig met het zaaien van de boekweit in Hooghalen (foto: Ank
v.d. Duijn)

1. NRC artikel versnelt groei
Een 2 pagina's groot interview in NRC vorige week zaterdag ( 23 mei) is een
enorme stimulans geweest voor het aantal leden van Land van Ons.
Onderstaande cijferopstelling laat dat duidelijk zien:
aantal leden tot 23 april:
23 april: 2 pagina's interview in TROUW

2.396

aantal leden tot 23 mei:
23 mei: 2 pagina's interview in NRC

3.634 (+ 52% in een maand)

aantal leden tot 31 mei:

5.334 (+47% in een week)

2. Nieuws rond de percelen
Hooghalen

Op 22 mei werden we opgeschrikt door het nieuws van een botsing in
Hooghalen tussen een trekker en een trein. De machinist van de trein
kwam daarbij om. Het gebeurde pal tegenover het huis van Kees
Sijbenga. Het is ook 'zijn' spoorwegovergang.
De boekweit is gezaaid, maar de grond is (zoals overal op de
zandgronden) erg droog. Het regentekort begint nijpende vormen aan te
nemen. Er zal snel wat moeten gebeuren, anders wordt de kans op een
oogstbaar product wel erg klein.
Oud Ade
Vrijwilligers John van de Willik en Marijtje Mulder zijn gestart met een
ronde langs een aantal belangstellende boeren voor ons perceel.
Ander nieuws is dat in september studenten van de universiteit van
Leiden een nulmeting gaan houden op het perceel. Daarover in een
volgende nieuwsbrief meer.
Lettele
In een vorige nieuwsbrief hadden we al teruggekoppeld dat we deﬁnitief
een streep hebben gezet door de erfpachtopzet voor het perceel. We
waren al niet echt blij hiermee (het past niet in het uitgangspunt van dat
we eigenaar willen zijn), maar de uiteindelijke voorwaarden in de
overeenkomst deed ons tot dat besluit komen.
Vervolgens hebben we de eigenaar wederom voorgesteld het perceel te
kopen. Op dat voorstel hoorden we niks meer terug, Tot het moment dat
de uiterste reactiedatum (die wij hadden ingesteld) bijna verstreken
was......Men wilde toch wel weer in gesprek.
Dat proberen we nu te plannen.

Percelen in voorbereiding voor (mogelijke) besluitvorming
een perceel in noord Friesland
een perceel in Groningen
een perceel in oost Gelderland
een perceel in Utrecht
een perceel in Noord-Holland
twee percelen in Brabant
In dit stadium willen we niet speciﬁeker zijn over grootte en exacte locaties.

3. Het 'eiland' bij het perceel in Oud Ade

Aan de oostkant van het perceel in Oud Ade ligt nog een heus eiland. Op de foto
hebben we het maar even met een rood kadertje omgeven. Het is bij een
vroegere grondruil in bezit gekomen van Jan van der Poel. Een van de boeren
waarmee we in gesprek zijn voor het beheer van ons perceel. En tevens
buurman van ons perceel.
Afgelopen vrijdag gingen we er even een kijkje nemen. Echt groot is het eiland
niet. Ruim 2500 m2 met een omtrek van 350 meter. Bijzonder is het wel, want
het ligt buitendijks in de Boekhorstvaart. Buitendijks: het water in de
Boekhorstvaart staat zo'n 3 meter hoger, dan het water in de sloten tussen onze
perceeltjes. Als Achterhoeker kijk je daar toch altijd weer met ver- en
bewondering naar.
Lopend op het dijkje is het nog maar moeilijk te zien dat het een eiland is. Een
groot deel van de aftakking van de Boekhorstvaart is helemaal dichtgegroeid
met riet. Mooie plek voor de Karekiet (die we dan ook goed konden bekijken)

Links: de diverse blokken die samen het perceel vormen. Binnen het kader: het
eiland van Jan van der Poel.

Links: een uitvergroting van de twee
kadastrale percelen die samen het
eiland vormen.Boven: de aftakking
van de Boekhorstvaart, die rond het
eiland gaat.

4. Informatie voor onze leden
Cultuurhistorie Holtesch in Hooghalen
Vrijwilliger Karin Bevaart (zij is groen erfgoedadviseur) heeft een zeer
lezenswaardig en interessant rapport geschreven over de Holtesch (waar ons
perceel in Hooghalen deel van uitmaakt). Lezen allemaal! Het rapport is te
vinden op MijnGrond.
Enquête
Ongeveer een maand terug stelden we via de nieuwsbrief een 6-tal vragen aan
onze leden. Het verslag daarvan (gemaakt door Nico Aardoom) is nu te vinden
op MijnGrond

Stemming uitstel behandeling jaarrekening 2019
Ruim 99% van de stemmers ging akkoord met een drietal voorstellen over de
jaarrekening van 2019. De uitslag is te vinden op MijnGrond. Voor zowel de
kascontrolecommissie (KCC) als de selectiecommissie voor de KCC hebben
zich voldoende kandidaten gemeld.
Triodosbank
Zo'n 230 leden die ook bij Triodosbank een bankrekening hebben, hebben
gereageerd op de oproep van enkele leden. Op MijnGrond is meer opgenomen
over het vervolg.
Nieuw op MijnGrond
Op MijnGrond (uitsluitend voor leden) zijn de volgende stukken toegevoegd:
uitslag van de stemming over uitstel jaarrekening 2019 (feitelijk oktoberdecember)
cultuurhistorisch onderzoek Hooghalen
resultaten enquête onder leden
actuele stand op onze bankrekening
verdere info over actie richting Triodosbank
Shanna Wielinga
Shanna Wielinga heeft voor een periode van drie maanden stage gelopen bij
Land van Ons. In die periode heeft zij veel werk verricht. Enkele hoogtepunten:
Voor de vrijwilligers is het platform Trello voor onderlinge communicatie
opgezet. Verder heeft ze zich als coördinator van de perceelgroep opgeworpen.
Helaas is per 31 mei aan haar stage een einde gekomen. We zien haar met lede
ogen vertrekken. Shanna bedankt voor het vele werk dat je hebt verricht en je
enthousiaste inzet.

Voorzijde van het rapport dat Karin Bevaart heeft opgesteld

De missie van Land van Ons is een

De visie van Land van Ons is dat het

kentering te bewerkstelligen in het
uitputten van grond en verdwijnen
van plantaardig en dierlijk leven uit
ons landschap. Dit doen we vanuit

verwerven en daarna behouden van
het juridische eigenaarschap van
(landbouw) grond een langjarige en
daarmee duurzame aanpak is om

het besef dat ons land en onze grond
letterlijk de bodem is onder ons
bestaan. En daarmee een tegenwicht

onze missie te realiseren.

en rustpunt is in ons hectische en op
economische groei gerichte bestaan.
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