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Van de voorzitter

De dynamiek vasthouden
Vorige week kwam het nieuwe bestuur alweer voor de derde keer bij elkaar. Het toont het
enthousiasme, maar ook de grote hoeveelheid werk die er ligt te wachten. Overdracht van
kennis, nieuwe ideeën en soms ook herhaling van discussies. Voor iedereen weer even
wennen (zeker ook voor mij). 

We hebben ons voorgenomen de dynamiek van het eerste jaar vast te houden.
Verantwoord uiteraard, want we zitten niet te wachten op zeperds. Ambitie laten zien,
maar wel door risico’s af te zekeren. Het in de ALV van afgelopen donderdag
gepresenteerde voorstel voor de Ooijpolder is daar een mooi voorbeeld van. Een grote
investering in grond, waarbij ook een boerderij met nog een tweede woonhuis hoort. Voor
het eerst in de nog jonge geschiedenis van Land van Ons. Er liggen nog wat beren op de
weg, maar als we die kunnen laten verdwijnen, dan hebben we er een prachtig
uithangbord voor de realisering van onze missie. De aankomende drie maanden gaan we
er hard aan werken om onze deelnemers achter dit bijzondere voorstel te krijgen. Want dit
is zeker geen appeltje-eitje-perceel.

Voorzitter bestuur,

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f633168327736


Uitnodiging voor kapitaalimpuls

Het bestuur wil graag in contact komen met deelnemers (of nog-niet-deelnemers), die
bereid zijn bovenop het maximumbedrag van € 20.000,- per jaar extra kapitaal voor
langere perioden (vanaf 5 jaar) bij Land van Ons onder te brengen. Die langere periode is
voor de continuïteit belangrijk. Het kan er ook toe bijdragen dat we wat meer kunnen gaan
sturen op de in- en uitstroom van kapitaal, want tegenwoordig is zowel teveel als te
weinig geld op de bank onhandig en kostbaar. Heb je zelf interesse of kan je ons in contact
brengen met anderen, die mogelijk interesse hebben? Stuur een e-mail en we nemen
contact op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek.

Vraagstukken bij aankoop van grond
en boerderij in de Ooijpolder

Het kopen van percelen met opstal is al
langer een wens van LvO. Inmiddels zijn er
plannen daarvoor in de Ooijpolder. De
komende drie maanden worden de kansen
en uitdagingen grondig uitgewerkt, zodat
we onze stem kunnen uitbrengen. Kijk hier
de toelichting van het vraagstuk en lees dit
artikel over de aanleiding en de eerste
ideeën. We denken na over de opzet van
een gemeenschapsboerderij, werven van het benodigd kapitaal en omgaan met het
naastgelegen zonnepark en. > Lees meer

Eén van Ons

Mercedes Coco Pérez in Spanje
Mijn man en ik hebben een
natuureducatiecentrum en B&B in de
bergen van Sierra de Andújar (Andalusië,
Spanje). We hebben drie hectaren grond.
Op een deel daarvan verbouwen we
groenten en fruit.

Het is altijd zoeken naar een evenwicht tussen de biodiversiteit in de natuur en de
productie van voedsel. Bij het verbouwen vraag ik me vaak af: hoeveel wilde planten moet
ik weghalen en wat laat ik staan? Doe ik iets met de pissebedden die mijn net ontkiemde
tomaten- en courgetteplantjes opeten? Want ik wil toch een grote biodiversiteit
handhaven. Niet eenvoudig, het vinden van dat evenwicht. > Lees

Inzet slimme technologie voor beheer
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Triemen (Friesland), 4,1 hectare

Zwagermieden (Friesland), 16,4 hectare

Holtesch (Drenthe), 8 hectare

Lettele (Overijssel), 4 hectare 

Oud Ade (Zuid-Holland), 33 hectare

Holtesch

Volop aan het werk
De boekweitresten en het maaisel zijn
ondergewerkt, de stroken voor de eerste
wisselteelt op het perceel liggen zaaiklaar.  Een
keverbank en wandelpad in aanleg bieden
straks gastvrijheid aan mens en dier. > Lees

Oud Ade

Vrijwillige wetenschappers van start
Om de stand en ontwikkeling van biodiversiteit
te meten, is er een groep vrijwilligers-
wetenschappers van start gegaan om soorten te
tellen in Oud Ade. Coördinator Ilse Duijvestein
organiseerde de ‘kick o�’. > Lees

van percelen

Op een aantal percelen gaat een pilot
lopen met de Soil Navigator-applicatie. Dit
instrument maakt wetenschappelijke
kennis bereikbaar voor de ‘man in het veld'.
De proef zal draaien op de percelen
Zwagermieden (Friesland) en Lettele 
(Overijssel) en maakt deel uit van de MSc-
scriptie van Wageningen Universiteit-
student Howard Koster.  > Lees

Oud Ade

Kiemproef en vlotten bouwen

Laura en Fabienne, studenten in Leiden,
doen veldwerk in de Vrouwe Vennepolder.
Kiemproeven om de soortenrijkdom vast te
stellen en een proef met eilandjes te doen. 
> Lees

Triemen en Zwagermieden
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Naast de bovengenoemde percelen hebben we ons oog laten vallen op nog een aantal
percelen, verspreid over het land. Klik op de naam om er op de website meer over te lezen:

Onnen (Groningen), 26 hectare

Holtesch (Drenthe), 0,6 ha, grenzend aan huidig perceel 

Diever (Drenthe), 6 hectare in samenwerking met SBB 

Ooijpolder (Gelderland), 75 hectare met opstal

Rammelende hazen

Kom eens kijken naar onze percelen in
Noordoost-Friesland, ze liggen vijf minuten
fietsen uit elkaar. Dat fietsen is geen straf
en tussendoor kun je vanaf de rustbankjes
genieten van de rammelende hazen
(Zwagermieden) of nestelende vogels
(Triemen).

In de vorige Landscoop stond een kaartje
van de Friese Vogelwacht met het aantal broedparen vorig jaar op het perceel Triemen.
Inmiddels is het ook weer druk op dit kleine stukje plasdras. Hopelijk wordt er weer volop
gebroed. Vanaf juni komen de schapen en Dexterkoeien van beheerboeren Erik en
Annegreet Boven er grazen.

Zwagermieden is het speelterrein van rammelende hazen, een boerennatuursoort die nu
helaas in aantal afneemt. Het stelletje op de foto hee� duidelijk het voorjaar in de kop! Er
dartelen verscheidende paartjes rond. De kerk op de achtergrond is die van
Kollumerzwaag. Een prachtige omgeving, de moeite waard om eens op bezoek te gaan.

De grutto en de boer zijn zeldzaam geworden
In dit artikel zet auteur-journalist en perceelcorrespondent
Michiel Bussink de pijnpunten van de huidige 
landbouweconomie op een rij. Daarin noemt hij niet alleen de
dure grond, maar gaat hij ook in op de oneerlijke productprijs.
Daarin zijn maatschappelijk kosten als vervuild drinkwater en
teloorgang van natuur en landschap niet doorberekend. Dat
nekt niet alleen de stand van grutto, maar ook dat van de
boeren. > Lees

Iwein Fuld over natuurlijk waterbeheer

Laat grond en water weer samen
dansen

Iwein Fuld is ‘voedselboskabouter’ en ligt
een tipje van de sluier op van goed
waterbeheer in de (boeren)natuur. ‘Laat
grond en water weer samen dansen'. 

Als de natuur haar eigen gang gaat is
water dienstbaar aan al het leven. En ze
doet dat heel mooi en eigenlijk eenvoudig.
‘Met een schimmelnetwerk in de bodem en waterpartijen boven de bodem. Daar kunnen
we de natuur weer een beetje in ondersteunen’, zegt Iwein Fuld. > Lees
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Groene kijktips

Zembla - De uitgeputte bodem: het grote geld

Een tweet van Land van Ons na een uitzending van Zembla leverde veel reacties
op, bekijk deze uitzending (37 min), het laatste deel van een serie over de
uitgeputte bodem.

Mycelium Magic, hoe schimmels planeten kunnen redden

Ties Temmink en Matty Berg 1 hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk het
mycelium-netwerk in de bodem is, hun uitgestrekte netwerk van
schimmeldraden en dat de bomen er zelfs mee communiceren. Maar wie
bedenkt nu dat je langs schimmeldraden kunt reizen, er de warpspeed van
StarTrek erbij verbleekt? Nou Startrek zelf dus!

In Startrek Discovery (op Netflix en Spike) legt  ‘Astromycoloog’ Paul Stamets de
verbinding tussen de draden van het schimmelnetwerk en heel de Discovery (en
haar bemanning). Het ruimteschip kan zo instant-sprongen kan maken door het
universum en iedereen te vlug af zijn, verdwijnen en verschijnen naar wens. Hun
reizen vormen een keten van avonturen om overal werelden te redden die
bedreigd worden, uiteindelijk zelfs Mother Earth. In alle gevallen wordt het
ecosysteem van een wereld in haar voortbestaan bedreigd.

De boodschap is duidelijk: het mycelium, de schimmels en paddestoelen
kunnen ons redden. De bomen weten dat allang, nu wij nog. Veel kijkplezier (te
vinden op Netflix en ook op Spike).

1 Twee sprekers in onze Webinars van afgelopen maanden. 

2 Paul Stamets is de man van de film Fantastic Fungi en het boek How mushrooms can save the planet.

Land van Ons in de media

Vanwege de grote dynamiek over actuele plannen en acties rond nieuwe percelen in
verschillende regio’s lukt het niet alle persvermeldingen weer te geven. Een greep:

De ideeën voor de aankoop van een groot perceel landbouwgrond met opstallen in de
Ooijpolder bij Nijmegen is inmiddels door de pers opgepikt. Vee&Gewas had de primeur en
afgelopen dinsdag verscheen een artikel in De Gelderlander.

De media in het noorden kregen al snel lucht van onze intentie voor de aankoop van ons
perceel in Onnen. Lees het artikel in Haren de krant.

De website Biojournaal plaatste het artikel uit de De Krant van Midden-Drenthe over het
eerste jaar Holtesch als perceel van Land van Ons.

Aanstaande zondag 25 april 12.00 uur

Webinar 'Waterpositief boeren' door Ernest de Groot

Ernest de Groot van Water Natuurlijk gee� een presentatie
over de relatie tussen ondergrond, bodem en water in verband
met integraal waterbeheer. Nederland herbergt vele fraaie
landschappen, met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis,
grondgebruik en inrichting. Het landschap van Nederland is
sterk bepaald door allerlei bewegingen in de ondergrond

(geotectoniek) en de invloed van ijs, wind, rivierwater en zeewater. Ernest de Groot: 'Alle
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Boekweitverkopers gevraagd

In de vorige Landscoop is hulp gevraagd
voor de verkoop van boekweit aan winkels.
Daarop is enorm gereageerd, waarvoor
dank. Om allerlei winkels en andere
mogelijke verkoopkanalen goed te
benaderen zoeken we een aantal
vrijwilligers die als ‘ouderwetse’
vertegenwoordiger winkels 
willen bellen en langsgaan met
boekweitproducten. Op die manier kunnen
we gericht ons mooie product in de
schappen zien te krijgen. 

Ideaal zou zijn als we drie tot vier mensen
geografisch verspreid over het land kunnen
aanstellen. Je wordt vanuit het bestuur
begeleid. Heb je zin en tijd om concreet
aan de slag te gaan met de verkoop van
boekweit, meld je aan.

Vacature (vrijwillig) contentmanager

We zoeken een contentmanager voor alle
content die door de vrijwilligers van Land
van Ons wordt gepubliceerd. 

Je bepaalt de contentstrategie in
samenwerking met bestuur en
marketingstrateeg. In de uitvoering
begeleid je andere vrijwilligers die onze
nieuwskanalen beheren zoals onze
website, social media kanalen en de
nieuwsbrief.

Op onze website vind je de volledige
vacaturetekst.   bekijken

m2 cadeau geven zelf m2 land kopen Webshop

Nederlandse landschappen passeren kort de revue, met aandacht voor de relatie tussen
ondergrond, bodem en water, met de nadruk op integraal waterbeheer.'

Over welk (boeren)groene onderwerpen wil je meer weten?
In de zomermaanden juni, juli, augustus en september zijn er geen webinars, maar kun
je podcasts luisteren. Als je ideeën hebt voor webinars of podcasts dan horen we dat
graag, mail ze ons.

Wat kan ik doen

Help mee met lezersacties ontwikkelen

We zoeken twee vrijwilligers die het komende half jaar lezersacties in tijdschri�en willen
opzetten, gericht op ledenwerving en verkoop van boekweitproducten. Je legt daarvoor
contacten met media (magazines, kranten, etc). Hopelijk volgen daaruit kansen voor
volgende marketingacties. We hebben de unieke situatie dat we de eerste in Nederland
gepelde boekweitproducten hebben. De lezersacties bieden de mogelijkheid om te
vertellen hoe we werken én om een actiecode in te zetten. Wil je helpen met deze
lezersacties? Meld je dan aan.
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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.

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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