
Van de voorzitter

Mening bijstellen
In dit tijdperk, waarin we overvoerd worden met inf ormatie, moet je alert blijven op de
f eiten en niet blijven hangen in je eigen gedachten en denkbeelden. Geregeld moet ik dan
erkennen dat ik mijn mening moet bijstellen. Twee voorbeelden waarmee ik recent werd
geconf ronteerd:

- Bollenteelt behoort niet bepaald tot de meest ecologische teelten die we kennen en
dat is voorzichtig uitgedrukt. Er worden nogal wat gewasbeschermingsmiddelen
overheen gespoten. Meer daarover in het artikel verderop in deze Landscoop. Mijn
mening was: dan zal het wel lang duren voordat zoʼn perceel biologisch gecertif iceerd kan
worden. Biologisch gaat immers ook over een gezonde bodem. Mis: ook al zitten er heel
veel residuen van gewasbeschermingsmiddelen in de bodem, een traject om van regulier
naar biologisch te gaan (dus ook op een bollenperceel) duurt maar 2 jaar. Eigenlijk bizar,
maar goed.

- Biologisch of  biologisch-dynamisch staat borg voor een inrichting met aandacht voor
biodiversiteit. Weer mis. Ik was recent bij een van de grootste biologisch-dynamische
akkerbouwbedrijven in Nederland. Mooi bedrijf. Maar met biodiversiteit hield de
ondernemer zich niet zo bezig. En hij had geen idee of  zijn percelen daar optimaal voor zijn
ingericht.
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Actuele aantallen:
18.519 deelnemers

160,8 aangekochte hectares

Daar kunnen we dus mooi aan de slag!

Voorzitter bestuur,

Bestuursuitbreiding
Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen, die samen een f link aantal
portef euilles beheren. Zoals op de ALV toegelicht wil het bestuur graag uitbreiden tot
het eerdere aantal van zeven personen om het werk beter te kunnen spreiden en tevens
voor elke portef euille een back-up te hebben.

Eerder was bestuurslid Geert Jan Nieboer tevens onze secretaris, maar hij hee� al
geruime tijd geleden de rol van penningmeester overgenomen. T homas Landman is in
deze periode het bestuur te hulp geschoten als ondersteunend secretaris, zonder
stemrecht. We hebben Thomas leren kennen als een betrouwbare en prettige collega,
met een waardevolle inbreng in de discussies en aanvullende kennis en ervaring. We
stellen daarom aan de deelnemers voor om Thomas Landman als volwaardig lid en
secretaris in het bestuur op te nemen. Mochten leden echter vinden dat de f unctie van
secretaris breed moet worden opengesteld, bijvoorbeeld omdat zijzelf  deze f unctie
ambiëren of  een andere geschikte persoon willen aandragen, dan kan dit ook in de
stemming worden aangegeven.

Hier (op MijnGrond) stelt Thomas zich kort voor. Op de online ALV op 26 april hee� hij dit
ook gedaan, zie daarvoor de opname op MijnGrond.

Het bestuur bestaat bij akkoord van de deelnemers weer uit vijf  personen. Graag zouden
we op dit moment nog twee nieuwe kandidaat-bestuursleden aan jullie voorstellen, maar
deze zijn nog niet gevonden. Vandaar een herhaalde oproep mee te helpen met zoeken
naar kandidaten met dit prof iel.

Mocht iemand geschikte personen kennen die meer willen weten over deze vacatures,
stuur een mail naar vrijwilligers@landvanons.nl, dan benaderen we hen graag voor een
inf ormatief  gesprek.

Eensgezindheid onder deelnemers Land van Ons

Maar lief st 2.875 deelnemers van Land van Ons vulden begin dit jaar een enquête in met
een hele serie vragen vragen over hun opinies en gedrag rondom Land van Ons. Matthijs
Slot verwerkte de uitkomsten voor zijn af studeerscriptie hbo. 

De belangrijkste motivatie om aan Land van Ons deel te nemen blijkt het tegengaan van
verlies van biodiversiteit. De respondenten gaven voor die reden gemiddeld een score
van 9,2 op een schaal van 10! Andere motieven zijn het terugdringen van de intensieve
veehouderij (7,8). Ongenoegen over de passiviteit van de overheid (7,7) en bezwaren
tegen intensieve landbouw (7,5) scoren ook hoog.
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Die opvallende eensgezindheid geldt ook voor de vraag waar het met Land van Ons
naartoe moet: een voorbeeld stellen dat biologisch boeren rendabel kan zijn: gemiddeld
8,9 op een schaal van 10. ʻKorte ketenʼ en alternatieve voedselproductie bevorderen
(resp. 7,6 en 6,9) worden ook heel belangrijke ambities gevonden.

Veel overeenkomsten ook tussen allerlei verschillende groepen qua kopen uit de
webwinkel en meedoen met stemmingen. Wel blijken jongeren (d.w.z. mensen jonger dan
40!) op al zulke punten wat actiever.

MijnGrond – nieuwe f unctionaliteiten operationeel vanaf  1 juni

In december hebben onze deelnemers ingestemd met diverse keuzes rond de
aanpassingen in MijnGrond die nodig zijn om het verlengen of  beëindigen van
lidmaatschappen en verkopen of  doneren van grond te f aciliteren.

Helaas hee� de oplevering hiervan enige tijd op zich laten wachten, zoals destijds in de
Landscoop toegelicht. Per 1 juni zullen de nieuwe f unctionaliteiten beschikbaar komen op
MijnGrond.

Deelnemers voor wie het van toepassing is zullen allemaal per e-mail een persoonlijk
bericht krijgen met daarin de aanwijzingen over de te maken keuzes. Op MijnGrond zal
onder de pagina Cijfers en algemene stukken een pagina worden opgenomen met de
diverse procedures over deze onderwerpen.

Meld potentiële percelen aan

Percelen in de pijplijn

Het team Selectie & Aankoop percelen is druk bezig
om tegen het einde van dit jaar onze percelen
geograf isch evenwichtig over Nederland gespreid te
hebben. Nadat we recent Wassenaar en
Cellemuiden/Hasselt hebben voorgesteld, zijn we op
dit moment ook bezig af rondende gesprekken te voeren voor een perceel in Limburg. We
hopen dit nog in juni in stemming te kunnen brengen.

Ook voeren we goede gesprekken over een perceel met een interessant partnerschap in
de provincie Zeeland, waarover mogelijk na de zomer kan worden gestemd. In de provincie
Flevoland hebben we ook een mooi project, dat waarschijnlijk tegen eind 2022 of  begin
2023 aan de deelnemers kan worden voorgelegd.

Dan blij� de provincie Utrecht over. We zijn al met een heel aantal projecten in de weer
geweest, maar telkens zonder succes. Daarom een oproep aan onze deelnemers: heb je
toevallig landbouwgrond in de verkoop of  weet je van voornemens tot verkoop in deze
provincie, laat het ons weten via e-mail.

Samen zorgen we ervoor dat Land van Ons in elke provincie in Nederland percelen hee�!

Al gestemd over aankoop in Wassenaar en Hasselt?
Als er voldoende instemming is van de deelnemers, worden binnenkort de
koopcontracten van kracht voor 6,9 hectare in Wassenaar en 32,8 nabij Hasselt, met de
optie voor twee bedrijf swoningen en stallen. Als je het nog niet hebt gedaan: breng je
stem uit  over deze voorgenomen aankopen.

Nieuws over Lutkemeerpolder
De laatste nieuwsbrief  Voedselpark Amsterdam laat zien dat er veel te doen is dezer
dagen, ook voor mensen die alsnog in willen springen. Terwijl het nieuwe Amsterdamse
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college wordt gevormd, is er ook een bouwvergunning af gegeven aan een investeerder
om een 5,5 ha groot distributiecentrum te ontwikkelen. Geen huurder of  gebruiker dus.
Iets waar de raad ooit een motie over aannam: er mag niet bouwrijp worden gemaakt voor
leegstand.

Voorts loopt er al twee jaar een procedure tegen het bestemmingsplan voor een
bedrijventerrein en de rechter hee� onlangs bepaald dat het stadsbestuur die niet langer
mag vertragen. Het hee� wel vaker geleken dat het eindspel begonnen was, maar nu nog
wat meer. Lees hier meer.

Onze voorzitter, Franke Remerie, sprak maandag 16 mei met de directie van het SADC
(Schiphol Area Development Company). De gemeente Amsterdam en deze BV zijn elk voor
50% eigenaar van het bewuste stuk Lutkemeer. Het SADC is op zijn beurt weer in vier
gelijke delen in bezit bij de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, de provincie
Noord Holland en Schiphol. 

Eén van ons

Annemie van Thoor
Annemie is op een boerderij opgegroeid en is adviseur
erf goed bij een gemeente in Zuid-Limburg. Sinds een paar
maanden is zij deelnemer van Land van Ons 'om de
transitie te helpen'. Haar streek is agrarisch heel
behoudend. Enorme hoeveelheden varkens die nooit
daglicht zien en met soja worden gevoerd, ten koste van
het regenwoud. En ook met mais, waardoor Nederland
geen granen meer verbouwt. En dat bijna helemaal voor
de export.

Een hectare mais levert netto € 350 op per jaar. Laat een even groot voedselbos de eerste
zes jaar niets opleveren. Daarna, zo is bekend, elk jaar gemiddeld ca € 3000. In het zevende
jaar zijn die zes kale jaren in één keer goedgemaakt, maar zonder pesticiden,
natuurschade door machines etc. 'Waar is ons gezonde boerenverstand gebleven?'

Annemie ging een paar maanden geleden kijken bij de protesten tegen de kap van het
Sterrenbos voor uitbreiding van Nedcar. Ze was verbaasd over de agressie tegen de jonge
mensen die daar twee weken in bomen hingen en geschokt dat de overheid, waarin ze
altijd vertrouwen had gehad, daar niets tegen deed. Dat vertrouwen is ook f link gedaald
door hoe er met mensen en de natuur wordt omgegaan. En met bomen bij haar in de
streek. Ze zag 100 jaar oude, gezonde beuken gekapt worden en te vaak in de biocentrale
verdwijnen. 'Daar is weinig tegen te beginnen,' zegt ze. 'Daarom vind ik Land van Ons zo
super: jullie kopen gewoon grond op en daar is niemand anders meer de baas over dan
Land van Ons, wij dus.'

Lees het hele interview hier. 

Zijn bollenpercelen nog wel te redden?
Naar aanleiding van de voorgenomen aankoop van een
ʻbollenperceel̓  in Wassenaar kregen we veel vragen over
het (na)e�ect van gewasbeschermingsmiddelen die
royaal zijn ingezet. Over de toepassing en consequenties
van gewasbeschermingsmiddelen sprak prof essor
Violette Geissen onlangs in het webinar over pesticiden.
Het intensief  bespoten bollenperceel is een nieuwe
uitdaging in onze missie de biodiversiteit op
landbouwgrond te vergroten, ongeacht de (besmeurde)

uitgangspositie. Meer
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Klik op de naam voor meer inf o over een perceel.

Triemen (Friesland) 4,1 ha
Zwagermieden (Friesland) 16,4 ha
Holtesch (Drenthe) 8,3 ha
Lettele  (Overijssel) 4 ha
Oud Ade (Zuid-Holland) 33,2 ha
Onneresch (Groningen) 26 ha
Noordbeemster (Noord-Holland) 8,2 ha
Biesterhof  (Gelderland) 24,8 ha
Empe (Gelderland) 28,7 ha
Halsteren (Noord-Brabant) 7,1 ha

Nu ook fusilli en boekweitgrutten in de
webshop
Recent hebben we de meest gegeten soorten pasta van
Nederland toegevoegd aan ons assortiment, fusilli!
Gemaakt van 100% Nederlandse boekweit en harde
tarwe, beide geteeld op de akkers van Land van Ons in
Onnen, Groningen en Hezenes, Drenthe, dus volledig
ecologisch. En bovenal erg lekker!

Binnenkort zullen er ook boekweitgrutten in de webshop
beschikbaar komen. Juist in deze tijd is de beschikbaarheid van lokaal en eerlijk
geproduceerd voedsel een pré. Ondanks de inf latie zijn de prijzen van alle producten van
Land van Ons hetzelf de als vorig jaar. Nog een voordeel van produceren van eigen grond!
Neem een kijkje in de webshop en bestel die heerlijke producten van je eigen grond.
Wacht niet te lang, want sommige producten, zoals bijvoorbeeld de huttentutolie, gaan
hard, en op is op!

Wil je andere producten bestellen dan een vastgesteld pakket, dat kan. Stuur een e-mail,
geef  je bestelling door en het wordt geregeld.

Webshop in aanbouw

Het team van vrijwilligers werkt hard aan een nieuwe webshop. Die maakt het mogelijk om
zonder veel extra werk ook losse (individuele) producten te verzenden. We hopen rond de
zomer de nieuwe webshop te kunnen introduceren.

De Biesterhof

Beginnende metamorfose

De af gelopen weken is een dorre
maisakker herschapen in een groen laken
van 7,5 ha: gerst, spelt, baktarwe en
huttentut schieten prachtig op, ondanks
de aanvankelijke kou en nu de droogte.
Sinds vorige maand bevolken een kleine
veertig schapen en lammeren de
resterende oppervlakte. En deze maand kwam daar een aantal brandrode runderen bij.
Rond het 25 ha grote perceel is een zes meter brede strook met een bloemenmengsel
ingezaaid.

Holtesch

Telling op de keverbank
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Keverbanken zijn aangelegde akkerruggen of  verhoogde landstroken. Kort door de bocht:
bedoeld om extra f lora en f auna aan te trekken die de omliggende gewassen helpen
bevruchten en/of  beschermen. De keverbank is hoger en droger dan het omringende
akkerland. Hierdoor warmt de grond in het voorjaar sneller op. Dit is gunstig voor insecten
(bloembevruchting). Deze insecten trekken akkervogels aan, die tevens plaaginsecten
van de gewassen oppeuzelen (gewasbescherming). Eerder deze maand was er een
insectentelling op de keverbank van Holtesch. Ron Thijssen maakte een inf ormatief
f ilmpje  van twee minuten.

Oud Ade

Veel variëteiten

In de Vrouw Vennepolder gaan grasland en
nieuwe tuinbouwsoorten naast elkaar
aantonen of  er meer biodiversiteit mogelijk
is in de polder. Naast moerasteelt,
waterteelt, ruggenteelt en moestuinen
door communekweek, beproe� de
Koreaanse teler James Lim (f oto) zijn
geluk op ongeveer 400 m2. Deze maand plantte hij er groenten als rettich, chilipeper,
komkommer, sesam, zwarte bonen, minari (f amilie van torkruiden), pompoen, knof look,
ginseng en rijst. De plantjes worden begoten met water uit de sloot. Op een ander
gedeelte van Oud Ade hee� teler Kees Koot watergroente uitgezet.

Regeneratief  begrazen: op het grasland van Oud Ade grazen jonge koeien. Vrijwilliger Jan
Groot voorziet ze elke ochtend van een nieuw stukje wei, dat gedurende het seizoen
steeds volgroeider gras bevat dat de bodem van extra veel voeding voorziet.

Verder is het wachten tot medio juni de weidevogels zijn uitgebroed en het grondwerk
mag beginnen, zoals het uitgraven van een sloot om het waterpeil 20 cm te verhogen.

Onneresch

Van de nood een deugd

Een van de gevolgen van de oorlog in
Oekraïne is dat granen steeds duurder
worden. Onze BD-melkveehouder Berend
hee� besloten om op het lager gelegen
gedeelte triticale in te zaaien. Deze
graansoort wordt voornamelijk als veevoer
gebruikt. Het is een kruising van durum
(harde tarwe, triticum) en wilde rogge (secale) en is goed droogte- en ziektebestendig.
Bijzonder geschikt voor de verstoorde esdek-grond op de Onneresch. Zo blijven de
koeien van Berend verzekerd van voldoende en betaalbaar krachtvoer en is een volgende
stap gemaakt in de circulaire bedrijf svoering. 

Land van Ons in de media

Het Leidsch Dagblad laat de bollenteler van het beoogde perceel in Wassenaar aan het
woord over de verschillende belangen die spelen en de sympathieke rol van Land van Ons
daarin. 

Dagblad van het Noorden schreef  vorige maand een artikel over het compostproject
op Holtesch.

Onze Boer Howard (Biesterhof ) schreef  een column in het regionale agrarisch vakblad
Vee&Gewas over zichzelf  als ʻvreemde eendʼ in de bijtʼ
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m2 cadeau geven zelf  m2 land kopen

Het Purmerends Dagblad schreef  naar aanleiding van de Bijenmarkt Beemster over de
inspanningen van Land van Ons 

Teldag Oud Ade
Op 19 juni is er van 12 tot 16 uur weer een telmiddag op
Oud Ade om de biodiversiteit in kaart te brengen,
uitgevoerd door een groep burgerwetenschappers. Wij
zoeken versterking! Je hoe� er geen ervaring voor te
hebben. Help je mee de – hopelijk positieve – ontwikkeling
van de biodiversiteit van Oud Ade in kaart te brengen?
Stuur dan een e-mail. Je mag je ook de dag zelf  melden.
Meer

Slootjesdagen IVN

Slootjes zijn belangrijk voor het
watermanagement en de biodiversiteit in
Nederland. Van 10 t/m 12 juni organiseren
IVN-af delingen door heel Nederland de
jaarlijkse Slootjesdagen met activiteiten
voor jong en oud langs de waterkant.
Kinderen en hun (groot)ouders gaan zelf
op onderzoek uit, gewapend met schepnet, waterbak en loeppot. Samen met de IVN
Natuurgidsen ontdekken zij welke dieren en planten er in en rond de sloot leven. Wellicht
is volgend jaar de tijd rijp om ook de waterlopen van onze percelen hiervoor aan te melden.

What the hek?!
Voor onze huidige - en toekomstige - percelen willen
wij een eigen hek gaan ontwerpen en (laten)
uitvoeren. Het moet natuurlijk wel een 'hek van ons'
worden, en daar kunnen we jullie hulp bij gebruiken!

Er zijn een aantal kenmerken die we graag terug
zouden zien in het ontwerp. Zo willen we graag een
'landbouw'-uitstraling, en moet het hek ook

milieuvriendelijk, duurzaam en in diverse breedtes uitvoerbaar zijn. Een modulair ontwerp
en/of  de optie voor een bankje erbij zouden we ook erg leuk vinden!

Ben of  ken jij de ontwerper van het hek van Land van Ons? Of  wil je meer inf ormatie?
Neem dan contact op met Paul Otto op telef oonnummer 06 23579986 of  stuur een e-mail.

23 mei - 7.00 tot 9.00 uur vogelsaf ari op percelen de
Triemen en Zwagermieden. Er zijn nog enkele plaatsen
voor deze excursie, wie het eerst meldt, het eerst telt.
Meld je snel aan. 

2 juni - 19.30 uur webinar over ʻstrokenteeltʼ met Dirk
van Apeldoorn, lid van de groep Farming Systems
Ecology (FSE) van de WUR. Dirk zet zich in voor
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mot ivat ie om zich bij Land van Ons aan te sluiten. 
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Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden
ontleend. Je ontvangt deze e-mail omdat je hebt

aangegeven deze te willen ontvangen. Heb je geen
interesse meer?

> Schrijf je hier uit

boerenbedrijf ssystemen op basis van natuurlijke
processen. Neem alvast kennis van zijn verklaring.

16 juni - 19.30 uur webinar ʻHoe monitort Land van Ons het herstel van de biodiversiteit ,̓
vooral bedoeld voor de vrijwilligers van onze percelen, maar ook te volgen door andere
(ingewijde) deelnemers. Gastspreker Matty Berg hee� dit webinar wegens
privéomstandigheden moeten doorschuiven van 12 mei naar 16 juni.

19 juni – 12.00 tot 16.00 uur teldag  Oud Ade, zie bericht hierboven 

Land van Ons wil een kentering bewerkstelligen in het uitputten van grond en
verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen we vanuit het
besef  dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan. En daarmee
een tegenwicht en rustpunt is in ons hectische en op economische groei gerichte
bestaan. Door het verwerven en daarna behouden van het juridische eigenaarschap van
(landbouw) grond realiseren we een langjarige en daarmee duurzame aanpak.
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