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Van de voozitter

De keerzijde van duurzaam

Het vestigingsadres van Land van Ons is tevens mijn huisadres. We wonen midden in het
bos en tussen de prachtige landgoederen en natuurgebieden van Hackfort, Het Grote Veld
en het Waliën. Ik zal niet zeggen dat in dit prachtige oude landschap de menselijke
verstoring ver weg is, maar het is hier wel ’s nachts nog donker en stil (op het prachtige
geluid van de bosuilen na). En dat zijn beide landschapskwaliteiten die en zeer
gewaardeerd worden en inmiddels buitengewoon schaars zijn in ons land.

Vandaar dat we ons daar als buurt 2 jaar terug hard voor hebben gemaakt bij de discussie
over de Omgevingsvisie buitengebied. Niks meer over gehoord. Tot 2 weken terug. We
mogen (digitaal) meepraten over het heikele onderwerp waar alle gemeenten zich over
aan het buigen zijn: de locatie van alle zonneparken en windmolens in ons landschap.
Door het ontbreken van een landelijke ruimtelijke visie is dit lastige onderwerp over de
schutting gegooid richting alle gemeenten, die zich weer herenigd hebben in een aantal
energieregio’s. In de nadere studies zie je nu de een na de andere locatie afvallen. En ja,
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Actuele aantallen:

11.215 deelnemers

65 aangekochte hectares

Uitslag stemrondes Oud Ade en Den Bosch

Gisteren sloten de stemrondes over het bestuursvoorstel  voor de aankoop van een
tweetal  percelen: Oud Ade (het ontbrekende deel van de Vrouwe Vennepolder) en Den
Bosch (perceel voor voedselbos Meristeem tegen het Engelermeer aan).

Op het voorstel voor uitbreiding van Oud Ade zijn 2794 stemmen uitgebracht,
waarvan 99.1% vóór aankoop van 11,9 hectare.

Op het voorstel voor de aankoop van het perceel bij Den Bosch werden 2752 stemmen
uitgebracht , waarvan 97.2% vóór aankoop van 7,2 hectare.

Met deze uitkomsten kan het bestuur aan de slag!

Voortgang vorming nieuw bestuur

Zoals we eerder met jullie gedeeld hebben, zal het bestuur worden uitgebreid van twee
naar vijf personen. Met het aangekondigde vertrek van Jaap Benschop betekent dat dat er
vier vacatures zijn. Er hebben zich tien kandidaten gemeld voor die vier posities.
Komende weken gaat een selectiecommissie bestaande uit voorzitter Franke Remerie en
de leden Janneke Hoekstra, Nico de Milliano en Pieter van Dijken gesprekken voeren met
de acht kandidaten.

Janneke was onder meer directeur kennis en innovatie bij het ministerie van LNV en hee�
nu haar eigen adviesbureau. Nico houdt zich bezig met organisatieadvies en is strategisch
HR-adviseur. Pieter was onder andere rechter en raadsheer.

Begin maart doen zij een voorstel aan alle leden.

wat nog openstaat: 3 of 4 windturbines op het Landgoed Waliën. Midden in het Gelders
Natuurnetwerk en midden in het bos. Voorgestelde hoogte: 216 meter... Ook
duurzaamheid hee� zijn keerzijde.

Voorzitter bestuur,

Boekweitpakketten voor iedereen te
koop

Vanaf afgelopen vrijdag kan iedereen de
boekweitpakketten Land van Ons kopen in
onze webshop. Er is keuze uit vier
pakketten: voor smulpapen, glutenvrij,
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Donderdag zoommeeting voor vrijwilligers kennisgroepen

Aanstaande donderdagavond 18 februari is de tweede vrijwilligersbijeenkomst met Zoom.
Circa 200 vrijwilligers ontvangen daarvoor een uitnodiging. Ze worden net als de vorige
keer in ‘kamers’ met elkaar spreken over de inhoud en samenwerking van hun
taak/kennisgebied. Heb je donderdagmorgen nog geen uitnodiging ontvangen, stuur dan
een mail. 

Triemen (Friesland), 4,1 hectare

Zwagermieden (Friesland), 16,4 hectare

Holtesch (Drenthe), 8 hectare

Lettele (Overijssel), 4 hectare 

Oud Ade (Zuid-Holland), 33 hectare

Verslag van de plantdagen in Lettele

voor de echte boekweiteter en van alles
wat. 

Naast deze vier pakketten is er nog een
beperkte voorraad met zakken
boekweitpel. Boekweitpel bestaat uit de
schilletjes van de boekweit, te gebruiken
als vulling in gezondheidskussens. Elke zak
weegt 3 kg. Hiermee is de voorverkoop van
het speciale pakket aan de leden voorbij. >
bestel

Beheerplan Holtesch gereed

Perceelcoördinator Han Duyverman en zijn
team hebben de afgelopen maanden hard
gewerkt aan het beheerplan voor
Holtesch, ons perceel in Hooghalen. Er is
een uitvoerig en zeer leesbaar plan
ontstaan. We nodigen alle deelnemers uit
om vragen, commentaar of complimenten
over het plan door te sturen.

Dilemma, help ons beslissen:  over één onderdeel van het plan ontvangen we deze
maand graag jouw mening/stem: vind je het verantwoord om 1 van de 7 hectare van het
huidige landbouwperceel weer als bos in te planten, zoals het oorspronkelijke landschap
was? Gebruik de onderstaande stemknop voor jouw keuze:

mijn keuze zou zijn...
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In het laatste weekend van januari hebben
tientallen vrijwilligers onder barre omstan-
digheden 800 bomen geplant. Lees het
verslag van perceelcorrespondent Peter, de
ervaring van deelnemer Cornelie en het nut
van de windhaag en voederhaag door boer
Rick. > Lees 

Pieter in gesprek met Maarten Schrama

Onderzoek biodiverse landbouw Oud
Ade

Bioloog Maarten Schrama gaat onderzoek
doen naar biodiverse landbouw in Oud
Ade. De komende 10 jaar wordt het
perceel een ‘levend laboratorium’. Wie is
Maarten Schrama, en wat voor onderzoek
gaat hij uitvoeren? > Lees

Boekbespreking door Maria Evers

Boom Mensen, van Jozef Keulartz
Over nut en nadeel van de
humanisering van de natuur

Bomen en planten zijn levende wezens en
onderdeel van alles wat lee� op deze
planeet. Maar hebben planten ook
rechten? Recht op bescherming, op
voeding, op wasdom? Is de volgende stap
in de emancipatie van levende wezens de
erkenning van de rechten van het
plantenrijk? > Lees 

Filmpremière ‘De toekomst van het Hemelrijk’ 

Een documentaire over de toekomst van een kleinschalig
boerenbedrijf in Zuid Limburg, door John Rouvroye die
schrij�: 'Boer Jos Soogelee legt op microniveau bloot wat er
op macroniveau mis is in de landbouw. Opnieuw dreigt 400
miljard euro landbouwsubsidies naar schaalvergroting te
gaan, met desastreuze gevolgen voor onze leefomgeving.'

'Het is zaak om als alternatief de kleinschalige aanpak, met
oog voor natuur en klimaat in beeld te brengen. Opdat jonge boeren zien dat dit
winstgevendheid is voor de boer en goed nieuws is voor de consument.' Daarom maakte
Rouvroye afgelopen zomer deze film van 50 minuten. Bestel een filmkaartje voor nog
geen tien euro en kies op welke moment je de documentaire wilt bekijken.
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Boekbespreking door Nelleke Remerie

Alles draait om je hormonen, van Rineke Dijkinga

Dit kookboek met bijzondere recepten bevat ook
achtergrondinformatie over hormonen en hoe je energie
aanmaakt. Lees de recensie en het geliefde recept van Nelleke
Remerie. > Lees

En vergeet natuurlijk niet te kijken naar de webinar met Rineke
op 21 februari.

21 februari - 12.00 uur: webinar over boekweit en je
gezondheid. Dit webinar van Rineke Dijkinga is verplaatst naar
aanstaande zondag 21 februari. Rond 18 februari staat hier de
link naar het webinar.

18 maart - 20.00 uur: webinar over het belang van
bodemleven, door bodem-ecoloog prof. dr. Matty Berg.

25 maart - 20.00 uur: Algemene Leden Vergadering

Vacature Strategische marketeer
ledenwerving
 

We zoeken een strategische marketeer
ledenwerving uit de wereld van goede
doelen en/of duurzaamheid die onze

52 weken duurzame doe-tips
 
52wekenduurzaam nodigt je uit om je
eigen leven stap voor stap duurzamer te
maken. Een jaar lang iedere week een
kleine verrassende en duurzame stap. Om

Groen / Goed nieuws uit de media

In de Zembla-uitzending van 28 januari zitten pareltjes over
regenwormen en boerenland vol insecten. Onder de titel ‘Het excuus
van de Boerenleenbank gaat Zembla in op waarom veel boeren moeilijk
de overstap maken van reguliere naar bio-(dynamische) landbouw.
Daarbij zie je ook aansprekende voorbeelden van boeren die het wel
gelukt is en wat je dan allemaal weer ziet op het boerenland! Kijk terug
bij NPO Start . Het is de moeite waard.

AnimalsToday.nl vertelt over ons burgerinitiatief als voorbeeld in een
blog met de titel ‘Aandacht voor aarde in strijd voor het klimaat.

Peter van den Boom hee� gezorgd voor mooie publiciteit over de
plantdag in Lettele. Een artikel in De Stentor en zijn column  in de
DeventerPost.

Wat kan ik doen
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groeidoelstelling van deelnemers en
kapitaal helpt realiseren. Op Mijn grond
vind je de volledige > vacaturetekst 

te zien of het bij je past. Word je er
gelukkig van, dan hou je het vol. Zo niet,
dan skip je het. Uitdagend, leuk, leerzaam
en gratis. Je kunt op elk moment
instappen om samen duurzame stappen te
zetten. Loop je een stukje met hen mee? 

Vrijwilligers voor voedselbos-team
 

Voor het aan te koppen voedselbos bij Den
Bosch zijn we op zoek naar vrijwilligers
voor perceelteam: een coördinator, een
correspondent (communicatie/publici-
teit), een fotograaf/filmer en enkele leden
die de handen uit de mouwen willen
steken. Dit team gaat samen met de
voedselboskabouters uitvoering geven
aan onze plannen. Wil jij je als vrijwilliger
inzetten voor Land van Ons en heb je iets
met voedselbossen? Meld je en sluit aan
bij ons mooie initiatief.

Perceelcorrespondent en fotograaf
Holtesch
 

Het perceelteam Holtesch
(Hooghalen, Drenthe) is op zoek naar een
correspondent (communicatie/publiciteit)
en fotograaf. Heb je een vlotte pen, groene
vingers of oog voor beeld en woon je in de
buurt? Meld  je dan aan.

m2 cadeau geven zelf m2 land kopen Webshop

Bijdragen van:  Frank Remerie, Pieter Lagerwaard,
Peter van der Boom Cornelie Hemmes, Jan van
Malschaert, Steven Berendsen, André Beerten,
Nelleke Remerie, Maria Evers.
Beeld header: Jan Malschaert
 
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 © 2021 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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