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Van de voorzitter

Biodiversiteit krijgt boost met andere gewassen

De grootste winstpakker als we het over de Nederlandse biodiversiteit hebben, is om in de
landbouw EN te stoppen met gebruik van gifsto�en EN om meer andere gewassen te gaan
telen. Het eerste gaat een versnelling geven aan een vitaler bodemleven, het tweede aan
herstel van onze insectenpopulaties. Insecten zijn namelijk een belangrijke pijler onder
onze biodiversiteit. Niet alleen zijn ze een bestuiver van planten, ze zijn zelf ook een
belangrijke voedselbron voor andere insecten en ( jonge) vogels.

Op onze percelen willen we daar aandacht aan geven: kruidenrijker maken van graslanden
(in combinatie met minder maaien) en in akkers aandacht voor nectar en of stuifmeel
gevende gewassen. Boekweit natuurlijk, maar denk ook aan huttentut, vlas, lupine, bonen
en koolzaad.

Zijn de gewassen die nu geteeld worden in onze landbouw dan niet waardevol voor
insecten? Nee, dat valt nogal tegen. Dat komt niet alleen door het gebruik van die
bestrijdingsmiddelen, maar ook dat die gewassen een zeer beperkte voedselbron (nectar,
stuifmeel) zijn voor insecten. Dus wat heb je er dan als insect te zoeken? Lees over hoe
waardevol onze grote landbouwgewassen zijn. > Lees  
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Kennisteam Beheer en Ontwikkeling van start

Hoe komen we op onze percelen tot onderbouwde keuzes voor het ontwikkelen van
biodiversiteit en het herstel en beheer van het landschap? En hoe kunnen we dat zo doen,
dat de landgebruiker(s) er ook nog een duurzaam verdienmodel aan overhoudt? 

Voor het zoeken naar antwoorden op deze, en andere vragen, is het Kennisteam Beheer en
Ontwikkeling (KBO) opgericht. > Kennismaken 

Triemen (Friesland), 4,1 hectare

Voorzitter bestuur,

Eén van Ons

Michiel: naast perceelcoördinator ook
boekenschrijver
Sinds vorig jaar ben ik coördinator het
perceel ‘Lettele’. Ruim een jaar geleden
hoorde ik van Land van Ons en werd direct
enthousiast: hoewel een natuurrijke
landbouw weliswaar een verrijking is voor
ons allemaal, zitten gevestigde belangen
de transitie in de weg. Waardoor het voor
geen meter opschiet. Laten we het he� in
eigen hand nemen en landbouwgrond

kopen! Een fantastisch en inspirerend idee, dat heel veel mensen aanspreekt, blijkt wel uit
de pijlsnelle aanwas van nieuwe leden. Een enorme impuls voor de voedselbeweging die
werkt aan een gezond, productief, mooi en natuurrijk Nederlands platteland. We gaan er
voor! 

Wie ik ben? Michiel Bussink. Ik schrijf. Over landbouw, voeding, natuur, landschap en
cultuurhistorie. In vele artikelvormen en daarnaast schrijf ik nu mijn negende boek. Ik
probeer het accent in mijn werk te leggen op de aantrekkelijke kanten van het groene
leven. Gezond en lekker eten en drinken uit een mooi en natuurrijk landschap, waarin
mensen middels zinvolle arbeid een fatsoenlijk inkomen verdienen, het kan en het moet.
Naast schrijven, zet ik me in voor die bovenstaande transitie, door het aanzwengelen van
projecten op het snijvlak van landschap en voeding, waarvoor ik de Stichting Land en
Keuken heb opgericht. Maar ik geef ook wildplukexcursies en -workshops, teel een deel
van mijn eigen groenten en fruit, ben initiatiefnemer van onze dorpsboomgaard, doe aan
hakhoutbeheer (verwarm klimaatneutraal mijn huis) en ben notenteler op een
agroforesrtry-perceel.
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Zwagermieden (Friesland), 16,4 hectare

Holtesch (Drenthe), 8 hectare

Lettele (Overijssel), 4 hectare 

Oud Ade (Zuid-Holland), 33 hectare

Triemen

16 broedparen weidevogels
Piet Mulder, beheerder van perceel De
Triemen, hee� in 2020 het aantal
broedparen op het perceel geregistreerd en
er een mooi overzicht van gemaakt, zoals
je op de afbeelding kunt zien. Op de ruim
vier hectare plas-dras grasland broedden
vorig jaar 16 paar weidevogels:

2 grutto’s
5 kieviten
4 scholeksters
2 tureluurs
3 eenden soorten

Column Bas van Goor

Waar voor je geld?

Holtesch

Metamorfose van de esrand

De eerste beplanting volgens het nieuwe
beheerplan is een feit. Sinds afgelopen
weekend staan er in de strook
gemeentegrond tussen de es en de weg
weer net als vroegere sleedoornstruiken,
meidoorns, Gelderse rozen en
hondsroos. Lees het verslag van
perceelcorrespondent Betteke Krantz.

Tips van Marc Siepman en onze boeren Kees en Rick

'Stop met spitten en laat bladmassa liggen'

Of je nu boer, tuinderliefhebber of groenbeheerder bent: voor
elke bodem waarop je werkt geldt dat die het beste tot z’n
recht komt met rust en ruigte. Dit stellen we op basis van
gesprekken met onze beheerboeren Rick en Kees en
permacultuur-pionier Marc Siepman. In dit artikel lees je over
hun kennis en aanpak: stop met alsmaar spitten en laat het

blad of maaisel eens liggen. De bodemschimmels en bacteriën zullen je dankbaar zijn. En
je rug waarschijnlijk ook…> Lezen
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'Sla deze dagen de krant maar eens open bij de financiële pagina en de vreemdste
berichten verschijnen. ‘Spac’s de hotste belegging van dit moment’. Of, ‘banken kunnen
steeds moeilijker om bitcoin heen’. Toezicht nodig op ‘financefluencers’ en ‘hun matties’ en
wat te denken van deze: ‘Pensioenfondsen van artsen beleggen in wapens, drank en
casino’s en wiet.’

'Kennelijk is het in de jacht op rendement geoorloofd om geen rekening te houden met
anderen, geen rekening te houden met een leefbare aarde, blije werknemers of een schone
lucht. Laat staan een ‘boerenland vol leven’, daar lees ik veel te weinig over.' > verder lezen

Land van ons in de media

Het ledenblad van Vogelbescherming schrij� in haar januarinummer
over initiatieven voor natuurinclusieve landbouw. Met de zin
‘Landschapspijn? We pikken het niet meer’ staan 6 burger-initiatieven
in het zonnetje. LvO krijgt een bescheiden vermelding. > Lees 

Hetkanwel, een website voor een dagelijks portie inspiratie voor een
groener, eerlijker en leuker leven, plaatste het artikel ‘Samen grond
opkopen: vier manieren om de natuur te beschermen’, waaronder die
van LvO.  > Lees

In de nieuwsbrief van Urgenda staat LvO genoemd onder de rubriek
‘Koplopers en innovaties in de schijnwerper’ (zesde berichtje). Urgenda
(urgente agenda) is een particuliere stichting die stree� naar een
circulaire economie die draait op duurzame energie en groene
grondsto�en.  > Lees  

De website samensnellerduurzaam.nl, aan Urgenda gelieerd, gee�
podium aan duurzamere initiatieven. LvO staat met een
wervingspagina bij de consumententips over biodiversiteit.  > Kijk

Op Golfbreker Radio had Franke Remerie op 20 januari een interview.

Over de plannen van Oud Ade schreef Het Leidsch Dagblad een groot
artikel en bracht de lokale omroep van de gemeente Kaag en Braassem
een artikeltje en op zaterdag 6 maart een radio-interview uit (interview
start om ca 12:45).

21 maart - 12.00 uur: Webinar over het belang van
bodemleven, door bodem-ecoloog prof. dr. Matty Berg.

15 april - 20.00 uur: Algemene Leden Vergadering (online)

22 april 20.00 uur: Webinair 'Waterpositief boeren' door
Marcel Belt

Expert Matty Berg spreker tijdens
webinar 21 maart

Het webinar van prof. dr. Matty Berg is een
vervolg op dat van Ties Temmink. Matty
Berg zal veel vertellen en laten zien over de
rol van bodemfauna. Als bodemecoloog
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Uitslag prijsvraag webinar Rineke Dijkinga

De deelnemers aan het webinar met Rineke Dijkinga is gevraagd een mooie slogan te
bedenken waarin gezond eten en biodiversiteit tot uiting komen. De drie beste slogans
worden met een boek beloond. Dit zijn ze geworden:

B-eter: bord met eten van bio-diverse boeren uit de buurt (Lia van der Geest)
Goed beleid, gaat voor meer bio-diversiteit (Hennie Hoogendoorn)
Ons land smaakt naar meer (Be’ Wind)

Gefeliciteerd en veel plezier met het boek dat je binnenkort zult ontvangen. Alle andere
inzenders hartelijk dank voor jullie creativiteit.

Spade of woelvork?

Veel tuiniers spitten elk jaar hun grond.
Een alternatief dat een stuk beter is voor je
rug én de grond: de woelvork of grelinette. 

Deze is ontworpen om de grond diep los te
maken, zonder die te keren. En dat met
minimale inspanning. 

Meer uitleg over het gebruik en toepassing
> Lezen

Vacature Strategische marketeer
ledenwerving

Ondanks de respons een herhaling: 

We zoeken een strategische marketeer
ledenwerving uit de wereld van goede
doelen en/of duurzaamheid die onze
groeidoelstelling van deelnemers en
kapitaal helpt realiseren. Zij vormen de
basis voor de aankoop van gronden om de
biodiversiteit te herstellen.

Je gaat een passende wervingsstrategie
opstellen én implementeren om proactief
de markt te bewerken, zowel particulier als
zakelijk. Als strateeg bouw en bestuur je
een team vrijwilligers dat
wervingsactiviteiten gaat uitvoeren.

Op onze website vind je de volledige
vacaturetekst. > Bekijken

m2 cadeau geven zelf m2 land kopen Webshop

onderzoekt hij de diversiteit en rol van
bodemfauna in zowel natuurgebieden als
bij biologische boeren. Met name wat
bepalend is voor de diversiteit van
bodemfauna: regenwormen, pissebedden,
miljoenpoten, duizendpoten,
springstaarten, etc. Hoe de habitat van
deze bodemdiertjes verandert bij
blootstelling aan klimaatextremen of
aanpassing van terreinbeheer. En wat
daarvan de consequentie is voor
bodemfuncties als koolstofopslag,
mineralisatie, bodemdaling en bioturbatie.
Berg hee� een brede ervaring met het op
naam brengen van bodemfauna, met
bodemvoedselwebben en met
bodemprocessen (vooral bioturbatie en strooiselafbraak/mineralisatie).

Wat kan ik doen

https://www.velt.nu/woelvork
https://www.velt.nu/woelvork
https://landvanons.nl/vacatures
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https://mijn.landvanons.nl/webshop/
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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.
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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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