
Van de voorzitter

Boekweit = biodiversiteit + economisch rendement

Een gewasteelt is succesvol voor Land van Ons als we (liefst duurzame) positieve e�ecten
hebben gerealiseerd voor biodiversiteit. Met ons eerste boekweitperceel bleek dat zonder
meer het geval. Voor aankoop was het een afgetrapte paardenwei. Na inzaai met
boekweit een langdurig aanbod van nectar en stuifmeel voor insecten. Bij de oogst nog
veel vallend zaad voor zaad etende vogels en muizen. En een verbetering van het
humusgehalte van de bodem, doordat de afstervende plant weer als voeding voor de
bodem dient.

Maar omdat het boerenland is moet een teelt ook economisch kunnen renderen. Dan krijgt
het navolging en krijgen we een duurzame verbetering van de landbouw. En dat was het
tweede experiment met de boekweit: kan er ook geld mee verdiend worden? Het antwoord
na 1 jaar ervaring: ja dat kan zeker, als je de oogst ook tegen een goede prijs kan verkopen.

En dat laatste, beste lezer, ligt aan jou: we hebben 7.500 pakketten met onze eigen
Nederlandse boekweit klaarliggen om aan onze deelnemers te verkopen. Dus koop er
vandaag 1 of veel meer. Gezond eten en een leuk verjaarscadeau.

Dat succes zal een stap zijn in het herstel van de Nederlandse biodiversiteit.
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Een overzicht van alle percelen en hun
achtergrond en specificaties vind je hier. 

De Triemen en Zwagermieden

De koopakte is getekend! Daarmee wordt
Land van Ons de nieuwe eigenaar van 16
hectare weidegrond.  Dit tweede perceel in
Friesland hee� inmiddels een naam:
Zwagermieden. Triemen (Fries: De
Triemen) is de naam van het andere
perceel in Friesland.

Oproep: vrijwilligers voor Zwagermieden  

Voor de perceelgroep van Zwagermieden
zijn we op zoek naar deelnemers uit de
provincie Friesland, die verstand hebben
van ecologie, landschapsinrichting en
bodem. Inzicht in biodiversiteit en natuur-
inclusieve landbouw is vanzelfsprekend
ook zeer wenselijk! Meer informatie over
deze rol via coördinator van de
perceelgroep Harm Schrage, telefoon: 0516
471783.

Plantdag perceel Lettele overboekt

Aan de oproep om te komen helpen bomen
planten hebben heel veel deelnemers
gehoor gegeven. Helaas hebben we veel
mensen teleur moeten stellen. Graag
wijzen we je op een alternatief:
MeerBomenNu, een
samenwerkingsverband dat deze winter 1
miljoen bomen in Nederland wil planten.

De plantdag in Lettele gaat door, met
inachtneming van de corona-regels. De
betrokken vrijwilligers zijn daarvan op de
hoogte gebracht.

Webshop

Eindelijk is het dan zover: voor het eerst in
decennia is er weer Nederlandse boekweit
te koop. Tot nu toe komt alle (hele korrel-)

met de webinar over bodemleven. Holland Rijnland gaat voor 1.5 miljoen participeren in

project Oud Ade. Ons boekweitpakket kan nu gekocht worden, de uitslag van de oneliner

prijsvraag en natuurlijk actuele informatie van de percelen.  Veel leesplezier!

Van onze percelen

Eerste oogst boekweit te koop
Als deelnemer van Land van Ons kun je nu boekweitpakketten
bestellen. Het pakket met verschillende producten kost 27 euro
inclusief de verzendkosten.

https://landvanons.nl/onze-percelen/
tel:0516 471783
http://www.meerbomen.nu/
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boekweit die in Nederland wordt verkocht
uit het buitenland.

Het boekweitpakket bevat:
pannenkoekenmeel, crackers,
boekweitmeel, hele boekweitkorrel en een
potje boekweithoning.

Meer info vind je in de nieuwe webwinkel.
Daar kun je (als deelnemer) meteen
bestellen. Levering vanaf eind januari.
Wacht niet te lang met bestellen, op=op.

Waarom de focus op boekweit?

Regelmatig klinkt de vraag waarom we die
boekweit nu zo belangrijk vinden. De
belangrijkste redenen zijn dat boekweit
veel insecten aantrekt, uitstekend groeit op
minder bemest land en er vanwege de
vraag voor de boer ook nog wat aan te
verdienen valt. Lees meer over de
overwegingen.

                      Groen / Goed nieuws uit de media

Nature Today plaatst een toegankelijk en illustratief artikel over het
belang van gevarieerde weidevegetatie, de rol van de burger en de
belangen van boeren.

Een toegankelijk en verhelderend verslag van een onderzoek naar de
aard en het aantal voedselgemeenschappen in Nederland. Het blijkt
dat inmiddels 150.000 mensen kiezen voor deze vorm van 'winkelen'. 

Waarom kiest Land van Ons voor de route om via de landbouw de
(bodem)diversiteit te vergroten? Lees wat een boekingsite voor
vakantiehuisjes in de natuur daar over schrij�.

'Beter kijken' naar het bodemvoedselweb

Woensdag webinar 'Bodem beter
bekeken'

Wil je meer weten over hoe planten en
micro-organismen elkaar versterken en hoe
dit zorgt voor een weerbaar gewas die
minder ziek is en een hogere opbrengst
gee�? Of ben je nieuwsgierig over hoe je,
kijkend door de microscoop, vanuit de

biologie de bodem benadert en hoe dat echt anders is dan de meer chemische insteek? Zo
anders dat deze manier heel voortvarend kan bijdragen aan herstel van de vruchtbaarheid,
de waterhuishouding van de bodem verbetert en de boer minder hoe� te ploegen. 

Kijk op woensdagavond 20 januari om 20.00 uur naar de webinar van Ties Temmink.
Ties vertelt o.a. vanuit eigen ervaring over het bodemvoedselweb. Dit wordt het eerste
webinar vanuit Berkelstroom, onze nieuwe streamlocatie in samenwerking met de lokale
omroep van Zutphen.

De link naar de streaming vind je op MijnGrond (onder de pagina Ledenvergaderingen en
webinars).
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Vacatures voor vrijwilligers

Vrijwilliger kascontrole

We zijn op zoek naar een derde lid van de
Kascontrole-commissie (KCC) van LvO. KCC-
leden zijn voor twee jaar aangesteld en
besteden ongeveer 100 uur per jaar aan dit
werk, vooral in de periode van de jaarcijfers en
begrotingen. De vacaturetekst vind je op Mijn
Grond. Reacties en vragen graag naar André
Beerten.

Veel respons op oneliner-prijsvraag

We hebben heel veel mooie, bijzondere en
uitdagende Loesjes ontvangen, in totaal
zo’n 78! Zes actieve deelnemers hebben

Ken je evenementen waar we het
verhaal van Land van Ons kunnen
vertellen...? Geef het aan ons door. 

Kijk- en leessuggesties

De film Fantastic Fungi, van Louie Schwartzberg,
neemt je 80 minuten mee op een meeslepende tijdreis door
een ondergronds netwerk. Schouwspel van de schoonheid,
intelligentie en oplossingen die het schimmelrijk ons
biedt.  Kijken

Het merendeel van de schimmels lee� ondergronds en is
daar essentieel voor andere levensvormen. In het boek
Verweven leven laat Merlin Sheldrake ons de wereld zien
vanuit het standpunt van de schimmel. Vanuit een
eigenaardige perspectief, biedt hij een prachtige inkijk in
het grootste organisme ter wereld en de complexe netwerken van het ‘wood wide web’. Het
boek is het bestellen waard.

Vrijwilliger van 2020 Edith Baijens

Scheidend ‘backo�icer’ Edith Baijens zetten we in het zonnetje: Vanaf de start was ze een
betrouwbare schakel in onze backo�ice: meedenken in ICT-kwesties, leden helpen met
wachtwoorden, betalingen en de meest diverse vragen. Vanaf 1 februari draagt ze haar
vrijwilligerswerk over. Edith, dank je wel voor alle arbeid, je feedback en je goede humeur!
Mark van Zessen zal het technische deel van haar werk overnemen. Voor het andere deel,
zie onder en hier.

Vacature backo�ice en helpdesk

We zoeken - met spoed - een vrijwilliger die de dagelijkse dingen op wil pakken in nauwe
samenwerking met de functioneel beheerder. Het gaat vooral om vragen rond
lidmaatschap, cadeaus en betalingen die via de mail binnenkomen. De vacaturetekst vind
je op Mijn Grond. Reacties en vragen graag naar André Beerten.

https://mijn.landvanons.nl/members/pages/vacature-kascontrolecommissie
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daaruit elk 5 oneliners gekozen. En de
winnaars zijn...

m2 cadeau geven zelf m2 kopen webshop

Bijdragen in deze editie van:  Maryancka van
Peet, Franke Remerie, Ties Temmink, Judith
Everaars.

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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