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Van de voorzitter

De pijn van een stoppende boer
Eerst van harte welkom aan de ruim 600 nieuwe deelnemers van afgelopen dagen, fijn dat
jullie je bij Land van Ons hebben aangesloten! In deze nieuwsbrief lees je over alles wat er
afgelopen tijd hee� gespeeld.

We komen regelmatig in contact met boeren die hun bedrijf gaan beëindigen en met die
stap ook de grond die ze altijd hebben beheerd te koop zetten. Vaak zat die grond al lang in
de familie en aan de keukentafel met een kop ko�ie blijkt dan hoe de hele
familiegeschiedenis verknoopt is met die grond (en de boerderij die daarbij hoort). Zo weet
ik inmiddels dat de familie Remy (Anton is eigenaar van de boerderij ‘Nieuw Zeeland’ in
Millingen, waarop wij nu het oog hebben laten vallen) in 1899 Groot Zeeland kocht van
prins Heinrich van Waldeck Piermont. En in 1912 naast dit landgoed de boerderij Nieuw
Zeeland bouwde. Nog redelijk recent dus. Tenminste, als je het vergelijkt met het eerder
gekochte Groot Zeeland. Dat komt al vanaf 1307 in de archieven voor. Ruim 700 jaar
geleden dus. Ik heb geen enkel voorstellingsvermogen hoe het landschap er toen uitzag. De
biodiversiteit zal in ieder geval een stuk diverser zijn geweest. Hoe dan ook, ik kan me wel
goed voorstellen dat het loslaten van die historie letterlijk tijd nodig hee�. In de afspraken
die we met elkaar hebben gemaakt krijgt Anton die tijd: hij blij� nog 2 jaar zijn
melkveebedrijf draaien en daarna blij� hij nog 3 jaar verbonden als vrijwilliger. We gaan
nog een hoop verhalen horen.
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Jaarverslag 2020

Het prachtig vormgegeven jaarverslag van 2020 is hier te
lezen. 

Triemen (Friesland), 4,1 ha

Voorzitter bestuur,

Dank voor de deelnemers aan het lezersonderzoek van afgelopen maand. Jullie respons
helpt ons in de keuzes van communiceren.

We zoeken een nieuwe communicatie-coördinator, een belangrijke rol binnen Land van
Ons. Ken jij iemand?  De vacaturetekst staat aan het eind van deze Landscoop.

Nomineer Land van Ons voor de
Duurzame 100

We willen voor het derde jaar graag
doorstijgen in de Trouw Duurzame 100.
Daar hebben we jouw nominatie voor
nodig. Stuur deze week nog (uiterlijk 25
mei) een mail aan Trouw waarin je in 150
woorden je motivatie voor ons
burgerinitiatief beschrij� en onze website en het mailadres info@landvanons.nl vermeldt.
Meer over deze ranglijst.

Eén van Ons

Sjoerd Bonnema in Fochteloo (Fr)
Mijn vrouw en ik wonen al meer dan 16 jaar
in een woudboerderijtje met een mooie
tuin vlakbij het Fochteloërveen. In de wat
rommelige levende tuin staan o.a. oude
fruit- en notenbomen met elk jaar een rijke
opbrengst. De bak waarin voorheen
paarden liepen hebben we omgetoverd in
een natuurtuin met een grote vijver. Mijn
leven is nu relaxter, ik ben meer buiten en ik

heb meer tijd ook al zijn de inkomsten gedaald. Dit leven zo gee� veel voldoening.

Land van Ons sluit hier goed bij aan. Ook al heb je weinig geld, met velen kan je toch tot
resultaten voor de natuur komen. Land van Ons kijkt holistisch naar de natuur en de
landbouw. Dat is heel belangrijk.  > Lees 
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Zwagermieden (Friesland), 16,4 ha
Holtesch (Drenthe), 8,3 ha
Lettele (Overijssel), 4 ha
Oud Ade (Zuid-Holland), 33,2 ha
Onner Es (Groningen), 26 ha
Noordbeemster (Noord-Holland), 8,2 ha
Meristeem (Noord-Brabant), 7,2 ha (overdracht eind 2021)
Millingen - Ooijpolder (Gelderland), (in voorbereiding)

Holtesch

Theezakjesverteringsproef
Het perceelteam doet onderzoek naar de
afbreekbaarheid van organisch materiaal. Dat doen ze
aan de hand van een nu wereldwijd toegepaste
methode: het ingraven van theezakjes. In augustus zal
blijken of en hoe snel de bodem van Holtesch de zakjes
verteert. > Lees

Van Ons Land naar Land van Ons
Onlangs hebben wij ons land verkocht aan de
Coöperatie Land van Ons. Wij zijn met z’n zessen,
nazaten van de familie Talens uit Hooghalen.

Onze familiegeschiedenis in Hooghalen begint met
Jannes Talens, geboren in 1842 te Peize. Hij was
broodbakker van beroep. > Lees

NIEUW! Onner Es

Wandelinge over oeroude es

De wandelgroep voor verkenning van het eerste perceel in Groningen werd overboekt, een
enorme belangstelling! Perceelcorrespondent Dorothée Wortelboer doet verslag van de
wandeling over de oeroude es, die vanaf de middeleeuwen in cultuur is gebracht. 
> Bekijk

Oud Ade

200 Bodemmonsters

Twee studentes doen onderzoek naar het vormen
van enerzijds kruidachtig grasland en anderzijds
vochtig hooiland. Om de veenbodem goed in kaart
te brengen, nemen ze deze maand 200
bodemmonsters in 3 polders, waaronder de Vrouw
Vennepolder. Ze beschrijven voor ons hun
veldbelevenissen. > Lees

Burgemeester op bezoek

Eind april bezochten de burgemeester en andere raadsleden van de gemeente Kaag en
Braassem Oud Ade. Ze luisterden kritisch naar welke plannen Land van Ons en de Leidse
Universiteit hebben voor de Vrouw Vennepolder.  > Lees
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Lettele

Velddag en tellingen
Op 30 april verzamelden 10 vrijwilligers zich op de boerderij van beheerboer Rick voor een
veldonderzoek. Ze schouwden planten, telden wormen en insecten, en staken
grondmonsters. Ook vond er een paar dagen later een inventarisatie van plantensoorten
plaats. Dat leverde 64 verschillende plantensoorten op, wat een behoorlijk groot aantal is,
en dus een goede uitgangspositie voor het beheer.  > Lees

NIEUW! Noordbeemster

Introductie van onze boeren Zijp

De toekomstige pachters, melkveehouders Zijp,
willen graag meer vruchtbare grond in beheer
krijgen waar ze wintervoer kunnen gaan
verbouwen, dus minder (kracht)voer hoeven aan
te kopen, en daarmee de kringloop op het bedrijf
nagenoeg gesloten kunnen krijgen. De 8,24 ha die
ze nu gaan pachten van Land van Ons is een grote
stap vooruit.  > Lees

Boek recensie ‘Wandellust’
Twan Huys schreef een boek over de wandelingen die hij met
bekende Nederlanders maakte. Deelnemer Marja Steur las het
boek met plezier vanwege de mooie routes en de
ontboezemingen  van de wandelaars. Ze hee� die van Geert
Mak, Herman Finkers en twee boswachter even voor ons apart
gezet. > Lees

Opvang van dauwwater

Water-innovatie bij onze boer Rick

Jonge boomaanplant is extra
droogtegevoelig. Door het (dagelijkse)
dauwwater rond een boompje op te vangen,
blij� elke druppel water beschikbaar. Op het
bedrijf van beheerboer Rick in Lettele loopt
sinds een jaar een proef met deze
zogenaamde waterboxx. 'De afgelopen drie
jaar waren erg droog, maar we wilden wel
fruitbomen planten. Een vrijwilliger kwam op het idee om  het Waterboxx-systeem te
proberen. Hij regelde een proef met een aantal boxen. De aanplant staat er sinds najaar
2019, over een paar jaar zal blijven of de aanplant met een box het beter doet dan die
zonder', vertelt Rick

Bij dit principe wordt de boom boven op de grond geplant, om de capillaire werking van
de grond in tact te houden. De boom wortelt zelf in de grond, en krijgt een aantal jaren
water uit de box verstrekt. De box van ongeveer 50 cm doorsnede verzamelt regenwater en
produceert water door condensatie.
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Vacature vrijwilligerscoordinator

Voor de coördinatie van de vrijwilligers en
hun activiteiten zoeken we een 3e
competente Land van Ons-vrijwilliger, die
daar pakweg 16 uur per
week (vrijwillig) aan kan besteden. 
> Bekijk

Vacature solution-architect

We zoeken een vrijwilliger met kennis en
ervaring van Microso� Teams & Sharepoint
en ervaring met integratievraagstukken,
die een enkele uren per week meehelpt ons
interne applicatielandschap verder vorm te
geven. > Bekijk

Boekweit verblijdt

Cinekid, een platform van educatieve jeugdfilms, hield een prijsvraag: 'Wat doe jij
om onze aarde te verbeteren.' De tien prijswinnaars werden verblijd
met boekweitproducten van Land van Ons. 

Boekweitproducten van ons perceel Holtesch bestellen? Kijk in onze webshop. 

Land van Ons op EenVandaag en in Trouw

Bestuursvoorzitter Franke Remerie was in de ether vanuit de Ooijpolder bij EenVandaag .
Een gesprek met verslaggever Tom van 't Einde over stoppende boeren en Land van Ons.
Ook was Franke te horen in het interview op radio 1:  Luister vanaf 30 minuten en 50
seconden.

En afgelopen week een paginagroot artikel in dagblad Trouw en een groot deel van de
uitzending van Een Vandaag

Via Twitter kregen we internationaal de aandacht met de aankoop van het perceel in
Onnen 

RTV Purmerend hield een radio-interview over de recente aankoop van de percelen in de
Noordbeemster.

Aanstaande zaterdag 22 mei

Internationale Dag van de Biodiversiteit

Wat kan ik doen
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m2 cadeau geven zelf m2 land kopen Webshop

Bijdragen: Franke Remerie, Betteke Krantz, Bas van
Goor, Dorothée Wortelboer, Fleur van Duin, Caroline
van Kessel, Howard Koster, Janet Andringa-Everts,
Dickey Bos, Marja Steur. 
Beeld: Peter van Duin, Ron Thijssen 
Header: Franke Remerie
Redactie: Judith Everaars, Herman Verschuren,
Steven Berendsen

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 zoekt een communicatiecoördinator

Ben jij een communicatieprofessional die alle takken van communicatiesport kent? Die er
plezier in hee� om als een spin in het communicatieweb te fungeren? Die creatieve
oplossingen kan bedenken? Die de juiste mensen kan vinden, enthousiast kan maken en
houden? Een ankerpunt wil zijn? Die kan sparren en kan coachen? Die net zo makkelijk een
communicatieplan maakt als berichten voor nieuwsbrief of website schrij�, of nadenkt
over huisstijl, ledencampagnes, media en actualiteit?

Het is een pittige rol die de nodige communicatie- en mensenkennis en expertise vraagt, en
bij voorkeur managementervaring. Dat kun je niet in een paar uur per week, daar heb je
wel 3 à 4 dagen voor nodig, flexibel inzetbaar. Dus heb je zin en tijd om jouw
communicatiekennis in te zetten voor Land van Ons, reageer dan!

> Bekijk

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.

https://landvanons.nl/cadeau-opties/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_de_stoppende_boer_met_tv_aandacht_mei_2021&utm_term=2021-05-15
https://mijn.landvanons.nl/members/allotment_purchases/new?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_de_stoppende_boer_met_tv_aandacht_mei_2021&utm_term=2021-05-15
https://mijn.landvanons.nl/webshop/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_de_stoppende_boer_met_tv_aandacht_mei_2021&utm_term=2021-05-15
https://www.facebook.com/Landvanons/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_de_stoppende_boer_met_tv_aandacht_mei_2021&utm_term=2021-05-15
https://twitter.com/land_ons?lang=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_de_stoppende_boer_met_tv_aandacht_mei_2021&utm_term=2021-05-15
https://www.linkedin.com/company/land-van-ons/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_de_stoppende_boer_met_tv_aandacht_mei_2021&utm_term=2021-05-15
https://instagram.com/landvanons?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_de_stoppende_boer_met_tv_aandacht_mei_2021&utm_term=2021-05-15
https://www.landvanons.nl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_de_stoppende_boer_met_tv_aandacht_mei_2021&utm_term=2021-05-15
https://click.mailerlite.com/link/c/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f63306e306634
https://landvanons.nl/land-van-ons-zoekt-een-communicatiecoordinator?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_de_stoppende_boer_met_tv_aandacht_mei_2021&utm_term=2021-05-15

