
Van de voorzitter

Slachto�eren of o�ers brengen?

De mens is er goed in zichzelf in het middelpunt van het universum te plaatsen. Alles draait
om ons en dat betekent dat al het andere ons vooral tot nut moet zijn. En we zijn er dus ook
goed in om, als het ons niet uitkomt, al dat andere probleemloos te slachto�eren. Zo zijn
we het gewoon gaan vinden dat nertsen met honderdduizenden vergast worden als ze
mogelijk drager zijn van het coronavirus. Of worden kuikens met tienduizenden geruimd
vanwege de vogelgriep.

Ja, ik weet het: ‘ze’ bedreigen onze menselijke gezondheid. Ja, het zou onze export kunnen
bemoeilijken. Ja, etc…

Ik zal niet zeggen dat bij de genoemde voorbeelden ‘we’ anders hadden moeten handelen.
Wat mij dwars zit is het ogenschijnlijke gemak waarmee we als maatschappij dit soort
maatregelen nemen. Geen maatschappelijke discussie, geen vragen in de Tweede Kamer,
geen felle discussies aan de eetkamertafel. We vinden het blijkbaar allemaal heel gewoon
dat het gebeurt. Het zijn 5-regelige stukjes in de krant geworden.

Maar waar het praten over ‘biodiversiteit’ inmiddels gemeengoed is geworden, kunnen we
ook niet om de vraag heen of we onze positie van mens ten opzichte van al het andere
leven op aarde niet eens moeten gaan heroverwegen. Niet door als een God over al het
andere leven te willen beschikken, maar als hoeder van een gezonde aarde.

De ethische vraag of we ons genot en ons welzijn als mens altijd belangrijker moeten
maken dan het recht van al die andere levende organismen op aarde op ook een plekje. Of
is dat alleen voorbehouden aan aaibare dieren als de Grutto? Is onze schaamte daarover
zo groot, dat we probleemloos bereid zijn andere dieren daar voor te slachto�eren omdat
ze toevallig de Grutto op het menu hebben staan.
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Een goede Kersttijd,

Overzicht van regio's en percelen

Lettele (Overijssel), 4 ha weidegrond.

Leiden-Oud Ade (Zuid-Holland), 21,3 ha
veenweide in 10 percelen.

De Triemen (Friesland), 4,3 ha in 3
percelen weidegrond met stukken plas-
dras.

Hooghalen-Holtesch (Drenthe), 8 ha es-
grond.

Plantdag Lettele

Help mee met planten

Op het perceel in Lettele gaan we op
zaterdag 30 januari een begin maken met
het aanplanten van een haag en
houtsingel in samenwerking met de
pachter, Rick Huis in t Veld van De
Melkbrouwerij. Meehelpen? Meld je aan bij
de coördinator van Land van Ons Lettele,
Michiel Bussink: info@michielbussink.nl .
Te zijner tijd ontvang je informatie over de
praktische gang van zaken. We zien je
graag op 30 januari!

Terugblik 1e teeltseizoen Holtesch

Over boekweit, bewustwording en
boer zijn

Beheerboer Kees Sijbega, van perceel
Holtesch in Hooghalen,  kijkt met
deelnemer Anke terug op het eerste
teeltseizoen: 'Soms komt de uitdaging
gewoon op je pad, dan vallen de
puzzelstukjes in elkaar. Het was wel
spannend, een experiment. Behalve het
gebrek aan ervaring werkte het weer ook
niet mee. Toen het tijd was om te dorsen,
dreigde het te gaan regenen. Op zo’n
moment is de romantiek ver te zoeken. We
moesten tot diep in de nacht doorwerken
om de boel op tijd binnen te halen. Meer…

Bezit in De Triemen uitgebreid

Voorzitter bestuur,

In deze nieuwsbrief:  een interview met ecoloog Matthijs Schouten over
ecobeheer met vooral je hart. De terugblik van Kees Sijbenga op het eerste
teeltjaar boekweit. Een kennisartikel over het belang van schimmels in de

bodem en een boekbespreking over kringlooplandbouw. En natuurlijk actua
van de percelen.  Veel leesplezier!

Van onze percelen
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Karakteristieken tweede perceel

Het perceel in De Triemen waar we ons oog
op hebben laten vallen is ruim 16 ha groot.
Perceeltrekker Harm beschrij� een aantal
mooie kansen. Meer...

Marja in gesprek met Matthijs Schouten

‘Alleen met intrinsieke motivatie lukt
het om echt iets te veranderen’

Natuurbeheer gaat niet alleen om soorten
en grafieken, maar ook over schoonheid
voor ons allemaal. 'Liefde voor de natuur
moet uit het hart komen', stelt Matthijs
Schouten, ecoloog en filosoof. Meer...

Goede publiciteit 

Het vakblad voor melkveehouders Veeteelt is onder de indruk van ons
kapitaal. 

Deelnemer Bonnie Chopard was te gast in een regionale TV-uitzending en
kreeg alle tijd om te vertellen over LvO.

De website hetkanwel.nl inspireert dagelijks over een groener, eerlijker en
leuker leven en beveelt het kopen van grond aan als cadeautip. 

In dagblad Trouw stond een vergelijkbare cadeautip 

Verdieping

Schimmels: indicator voor bodemgezondheid

In 'lekentaal' legt hydroloog en deelnemer Ties Temmink
ons het belang van schimmels voor de bodemgezondheid
uit. Hij stelt dat de schimmelpopulatie een accurate
indicator is om de status van de bodem en voortgang van
herstelwerkzaamheden te monitoren, beter dan de huidige
chemische bodemonderzoeken. Verder vertelt hij over de
positieve e�ecten als verminderde uitspoeling,
droogteresistentie, koolstofopslag en saneren van
bodemverontreiniging. Meer...

https://landvanons.nl/dec20-uitbreiding_de_trieme/
https://landvanons.nl/dec20-uitbreiding_de_trieme/
https://landvanons.nl/dec20-uitbreiding_de_trieme/
https://landvanons.nl/natuurbeheer-moet-niet-alleen-met-het-hoofd-maar-vooral-ook-met-het-hart/
https://landvanons.nl/natuurbeheer-moet-niet-alleen-met-het-hoofd-maar-vooral-ook-met-het-hart/
https://landvanons.nl/natuurbeheer-moet-niet-alleen-met-het-hoofd-maar-vooral-ook-met-het-hart/
https://landvanons.nl/dec20-schimmels-in-de-bodem/
https://veeteelt.nl/nieuws/burgercooperatie-haalt-al-34-miljoen-euro-op-voor-landaankoop
https://vimeo.com/484456387/c5da42f3ec
https://www.hetkanwel.nl/2020/12/01/duurzame-cadeautips/
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/klimaatpositief-cadeau-geven-denk-eens-aan-een-paar-vierkante-meter-grond~b0ca61bc/
https://landvanons.nl/dec20-schimmels-in-de-bodem/
https://landvanons.nl/dec20-schimmels-in-de-bodem/


Wat jij kan doen

Bedenk een ‘Loesje’ en win een m2
grond!

We hebben behoe�e aan uitdagende en
mooie one-liners over biodiversiteit en
landbouw. Zoals Loesje dat zo mooi kan
doen. Doe je mee? Meer...

Vacatures voor vrijwilligers

Heb je een filmdrone en wil je (een aantal)
percelen in beeld brengen? Laat het ons
weten: pr-communicatie@landvanons.nl

Als jonge organisatie in een groeispurt zijn
we op zoek naar een functioneel
applicatiebeheerder met brede ervaring.
De vacaturetekst vind je op Mijn Grond.

Boekbespreking door André Beerten

Justus von Liebig ‘De zoektocht naar
kringlooplandbouw’

'Hoe de ontdekker van de kunstmest al in 1861 de noodklok
luidde', zou een passende ondertitel van dit boekje kunnen
zijn. Justus von Liebig, de uitvinder van de kunstmest,
voorzag al snel dat de landbouw ermee zou ontsporen.
'Het is immers de plant die zelf mét de humus uit de bodem
haalt wat hij nodig hee�.' Meer...

m2 cadeau geven zelf m2 land kopen

Op 20 januari gee� Ties Temmink voor deelnemers een webinar over bodemverbetering en
hoe die te beoordelen. Nog geen deelnemer? Doe mee!

Goed nieuws:  

Deze week stond in Nature Today een kort artikel over de start van een
Europese studie, ook in Nederland, over hoe biodiversiteit het best met
landbouw kan samengaan en wat dat oplevert voor zowel boer als
biodiversiteit. Lees...
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Bijdragen van:  Anke den Duyn, Marja Steur, Harm
Schrage, Franke Remerie, Ties Temming en André
Beerten.

Op de website vertellen deelnemers over hun motivatie
om zich bij Land van Ons aan te sluiten. 

Deze nieuwsbrief verschijnt rond de 15e van elke
maand. Copyright © 2020 Land van Ons.

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.

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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