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Zutphen, 19 maart 2020

Grond is het fundament onder ons bestaan
Dat schreven we in oktober 2019 in onze allereerste nieuwsbrief. Met daaronder de
volgende tekst: "De kwalitatieve waarde van de grond waarop wij leven is
medebepalend voor de kwaliteit van ons leven. Ons leven? Ja, EN dat van miljoenen
soorten (micro)organismen. 1% is voor ons zichtbaar met het blote oog. Biodiversiteit
is dus veel en veel meer dan huppelende hazen en reetjes, bloeiende planten en een
boom. En de tienduizenden ecosystemen zijn veel ingewikkelder en ﬁjnmaziger dan ons
voorstellingsvermogen 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
gebracht".
Met corona om ons heen, moet ik steeds aan die laatste zin denken, want we weten
nog zoveel niet. En daar worden we nu hardhandig mee geconfronteerd. De vraag is
vervolgens of we hier een les uit gaan trekken. Wordt corona straks afgedaan als
"domme pech" of gaan we wereldwijd een beter evenwicht zoeken tussen economie
en ecologie?
Het is te vroeg om nu al conclusies te kunnen trekken, maar gerust ben ik er zeker
niet op. Dus laten wij met elkaar het voortouw blijven nemen!

Franke Remerie
(voorzitter bestuur)

Bovengrens kapitaalstorting aangepast
Zoals in de Algemene Leden Vergadering van 1 maart voorgesteld en door
vrijwel alle leden ondersteund (97,2%), is de bovengrens voor ledenkapitaal
verhoogd van €2.000 naar €20.000 per kalenderjaar. De wijziging is nu ook
technisch doorgevoerd, zodat alle leden die dit willen nu kunnen bijstorten. Het
extra kapitaal kunnen we goed gebruiken, want eind volgende week is de
overdracht van het perceel in Hooghalen.
Inmiddels hebben we ook de eerste gesprekken gevoerd met leden die bereid
zijn nog grotere bedragen beschikbaar te stellen (vanaf €50.000). Leden die
hier ook interesse voor hebben verzoeken we een mail te sturen naar het
bestuur. We nemen dan contact met je op om de mogelijkheden en condities
door te spreken.

Plannen voor Hooghalen in de maak
Eind maart worden we formeel eigenaar van het 7,7 ha grote perceel. En het
groeiseizoen staat ook voor de deur. Het is dus hard werken om op tijd alle
afspraken te hebben gemaakt. Zo hebben we afgelopen dinsdag individuele
gesprekken gevoerd met drie van de vijf boeren die wel belangstelling hebben
voor gebruik van het perceel. Wie en hoe het gaat worden weten we op dit
moment nog niet. Waar we op inzetten in de gesprekken is om het perceel te
gaan gebruiken als akkerperceel. Dat betekent dus voor de korte termijn het
onderwerken van de huidige grasmat en het bepalen hoe het perceel moet
worden ingericht.
Een kruidenrand langs de bosranden als overgang ligt voor de hand. En voor het
middenperceel wordt gedacht aan een graansoort als Emmer, Gerst, Haver of
Rogge. Maar Boekweit staat eigenlijk bovenaan het lijstje. Boekweit is geen
graan, maar een duizendknoop. Vroeger was het een gewas dat veel in Drenthe
werd verbouwd (armelui's graan). Het is een gewas voor arme gronden. Is
makkelijk oogstbaar. Het wordt ongeveer 50 cm hoog. Het is een uitstekende
nectarplant. Voor insecten een feest. Boekweit is overigens glutenvrij.
Het wordt weinig geteeld in Nederland, omdat het commercieel niet zo
interessant is. Als het lukt zou het ook een product zijn dat we aan onze leden
beschikbaar zouden kunnen stellen. Nu nog een idee, maar wie weet.....

Luchtfoto met aanduiding van het kadastrale perceel dat nu wordt gekocht. De 4
kleinere percelen, die ook nog bij de Holtesch horen zijn goed te zien.

Vrijwilligers aan het werk
Rond de onderwerpen perceelonderzoek en communicatie/ledenwerving
hebben zich 2 groepjes vrijwilligers geschaard om daar met elkaar de lijnen uit
te zetten. Op de 21e maart stond een gezamenlijke werkdag gepland, maar
deze hebben we vanwege de corona moeten annuleren. Voor de korte termijn
zijn we het contact nu digitaal aan het invullen.
Zo vond er afgelopen dinsdag een Webex (zo iets als Skype) vergadering plaats
om de laatste stand van zaken rond Hooghalen met elkaar uit te wisselen. Het
verliep, los van individuele technische problemen prima. Binnenkort staat er
eenzelfde sessie op het programma voor de communicatiegroep.

Andere ontwikkelingen
perceel Lettele: nu er een besluit van de ALV ligt om met Lettele door te
gaan, zijn de gesprekken weer opgestart. De verkopende rentmeester is
nu met een nieuw voorstel aan de slag. wordt vervolgd.
perceel Oud Ade: Er is een brochure gemaakt met tekeningen van onze lid
en vrijwilliger Els Kolff, waarin onze ideeën en die van de universiteit
uiteen worden gezet. Die brochure wordt zo snel als mogelijk met
betrokken instanties in het Leidse besproken. Corona zorgt hier wel
voor vertraging.
Ledenontwikkeling. Er zijn nu 2230 leden.Sinds de coronacrisis
stagneerde het. Wat op zich logisch is. De gedachten liggen nu even
ergens anders). Vanaf gisteren (woensdag) zien we weer wat beweging.

De missie van Land van Ons is een
kentering te bewerkstelligen in het
uitputten van grond en verdwijnen

De visie van Land van Ons is dat het
verwerven en daarna behouden van
het juridische eigenaarschap van

van plantaardig en dierlijk leven uit
ons landschap. Dit doen we vanuit
het besef dat ons land en onze grond

(landbouw) grond een langjarige en
daarmee duurzame aanpak is om
onze missie te realiseren.

letterlijk de bodem is onder ons
bestaan. En daarmee een tegenwicht
en rustpunt is in ons hectische en op
economische groei gerichte bestaan.
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