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14 juni 2021

Van de voorzitter

Integraal denken en handelen niet besteed aan onze leiders
Toon Hermans legde 40 jaar terug al plastisch uit dat alles met alles in verband staat: 'Als
ik met een hamer op je grote teen sla, dan springen de tranen je in de ogen.' Het is jammer
dat onze wereldleiders, maar dichter bij huis ook onze nationale grootheden, blijkbaar te
weinig tijd hebben om eens stil te staan bij dit soort logica. Dat zou voorkomen dat we
anno 2021 nog steeds moeten constateren dat grote problemen niet in samenhang, maar
los van elkaar worden beoordeeld. 

Zo konden we afgelopen vrijdag nog in de media lezen dat wetenschappers van de
Verenigde Naties er nogmaals op aandringen dat klimaatmaatregelen nu eindelijk eens in
samenhang worden gebracht met hun e�ecten op de wereldwijde biodiversiteit. Hoezo?
Gebeurt dat dan nog niet? Nee dus. Nog steeds niet. 50 jaar na de club van Rome,
modderen we nog steeds voort van incident naar incident, zonder de bredere en o zo
noodzakelijke context daarin te betrekken. Het gezonde verstand moet inderdaad maar
vanuit de burgers komen. Neerlands Hoop?

Voorzitter bestuur,
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Actuele aantallen
100,2 aangekochte hectares

81,7 hectare in voorbereiding

Triemen (Friesland), 4,1 ha
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 in voorbereiding
Du�elt (Gelderland), 74,5 ha in voorbereiding

Afspraken met de boer

Hoe ziet ons pachtcontract eruit

Land van Ons gaat in principe een relatie met een
pachter aan voor de lange termijn, te beginnen
met een contract voor één à twee jaar. Deze
proefperiode gee� ons tijd om de nodige
informatie over het perceel en het beste beheer te
verzamelen. Eventuele landschapselementen die
we willen aanleggen of terugbrengen worden
hierin meegenomen. Dit alles resulteert in een beheerplan dat ten grondslag ligt aan een
pachtcontract voor maximaal zes jaar. Langere termijnen hebben niet onze voorkeur…
► Lees

Eén van Ons

Marnix Fruitema in Amsterdam
Marnix hee� vanwege zijn werk in de luchtvaart op veel
plekken in de wereld gewoond: Frankrijk, de VS, India. Hij
zag hoe verschillend er met de natuur, de dieren en voedsel
werd omgegaan. In Frankrijk is de connectie met de aarde
veel vanzelfsprekender dan in de VS.

Sinds zijn pensioen kan hij wat terug doen voor het milieu.
Deelnemen aan Land van Ons past goed bij zijn ambities.

Hij vindt het ‘super makkelijk’ om anderen grond cadeau te geven, al zijn kinderen hee� hij
inmiddels een vierkante meter cadeau gedaan. ► Lees

Du�elt

Perceel 'Ooijpolder' wordt Du�elt
De voorgenomen aankoop van het melkveebedrijf Nieuw
Zeeland is nog in onderzoek. De naam van het perceel is
inmiddels vastgesteld: Du�elt. Vernoemd naar het gebied

https://landvanons.nl/onze-percelen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/perceel/triemen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/perceel/zwagermieden/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/perceel/hooghalen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/perceel/lettele/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/perceel/oud_ade/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/perceel/onneres/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/perceel/noordbeemster/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/pachtcontract/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/een-van-ons-marnix-fruitema/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14


Zwagermieden

De zaaiviool: zaaien met de hand
Op 22 mei zaaide perceelbeheerder Harm Schrage 1.800 m²
gras-klavermengsel in met een zaaiviool. Met dit
nostalgische handgereedschap zaaide een boer in de
vorige eeuw zijn akker in. Door de stok heen en weer te
trekken (als bij een viool) komt een schoepenrad in
beweging en spreidt het zaad over de akker, veel
gelijkmatiger dan met ‘handwerpig’ zaaien. Toen midden
19e eeuw de aangedreven rijen-zaaimachines in opkomst
kwamen, raakte de zaaiviool in onbruik. Tot afgelopen
maand dus. ► Lees

waarin het ligt (dus niet in de naburige Ooijpolder).
Deelnemer Ted van Hees is nauw betrokken bij het
voortraject en beschrij� een aantal historische,
geografische en ecologische waarden van deze potentiële
aankoop. Du�elt hee� grote mogelijkheden. Het kan in de
regio een voorbeeld worden van duurzame,
natuurinclusieve kringlooplandbouw die de biodiversiteit
en het landschap herstelt en bovendien gezond voedsel

kan leveren in de regio. ► Lees

Onner Es

Boekweit komt vlot op

Op het perceel Onner Es zoemt het nog net niet,
maar het is er wel volop in beweging!
In de laatste meidagen is de grasmat op het hoger
gelegen deel gefreesd en werden de plaggen
ondergewerkt en kwam er boekweit in. De zaden
moeten zich bijzonder welkom hebben gevoeld:
vochtige grond met daarboven (eindelijk!) een warme voorjaarszon. Afgelopen zondag 6
juni wilde ons perceelteam de boekweit de grond uit kijken. Tot hun verrassing was dat,
slechts acht dagen na het inzaaien, niet meer nodig: zij tro�en een prachtige akker vol
reeds gekiemde boekweit aan!

Er is volop onderzoek gaande: Ties Temmink kwam voor het bodemleven, hydrologen
Jansiem Rus en Peter van de Berg kwamen langs, Theo Spek (hoogleraar
Landschapsgeschiedenis/Kenniscentrum Landschap RUG) kwam deze week en op 23 juni
komt archeologe Froukje Veenman van de gemeente Groningen (waar Onnen onder valt).
Vanwege de mogelijke pingoruïne zijn ook andere archeologen ingeschakeld voor
onderzoek en om van gedachten te wisselen met de perceelcoördinatoren.
Eind augustus staat een Onner Es-evenement gepland, de datum volgt (houd de
Landscoop in de gaten). Dan bloeit de boekweit volop en zal het dus lekker zoemen:
paradijselijk! 

Noordbeemster

Kennismaking boer en vrijwilligers

Op 21 mei kwamen de vrijwilligers uit de regio
samen op dit nieuwe perceel van Land van Ons bij
Oudendijk in de Noordbeemster. Het was een
stormachtige vrijdag. Na een korte kennismaking
zijn we samen met onze boer Evert Zijp naar het
perceel gegaan. Ondanks de harde wind spraken

https://landvanons.nl/lvo-in-de-duffelt/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/het-verhaal-van-de-zaaiviool?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/het-verhaal-van-de-zaaiviool?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/het-verhaal-van-de-zaaiviool?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14
https://landvanons.nl/lvo-in-de-duffelt/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_het_selecteren_van_percelen_en_pachtconstructies_juni_2021&utm_term=2021-06-14


we over de verschillende maatregelen die mogelijk zijn om biodiversiteit en landschap aan
te pakken. Na afloop hebben we elkaar een beetje leren kennen, met een kopje ko�ie op
het terras van café les Deux Ponts. Daar zijn de eerste afspraken gemaakt om als
perceelteam aan de slag te gaan met Jan Schermer als perceelcoördinator. De komende
tijd gaan we aan de slag met de overdracht van het tweede perceel die medio oktober zal
plaatsvinden, en ook met de omlegging van de ontsluiting naar de percelen. 

Het Noordhollands Dagblad plaatste een artikel over de plannen met dit perceel. 

Meristeem

Kruidlaag van het voedselbos

Het eerste voedselbos van Land van Ons komt er
aan. De plannen wachten geduldig op de
uitvoering. Ondertussen spijkert deelnemer
Jeanne Mertens onze kennis bij over opbouw van
een voedselbos en de rol van de kruidlaag
daarin. ► Lees

Oud Ade

Kom de biodiversiteit in kaart brengen!
Binnenkort willen we op twee momenten de planten,
dieren en het bodemleven inventariseren. Meld je aan, ook
erg leuk voor kinderen! De eerste telling is op zondag 25
juli. Dat valt samen met de zogenoemde ‘BioBlitz’, die

door de burgerwetenschappers van Oud Ade wordt georganiseerd, om zoveel mogelijk
soorten op het perceel in kaart te brengen. Er is vrije inloop van 10:00 tot 15:00 uur. De
tweede dag valt samen met de Bodemdierendagen 2021, op vrijdag 24 september, met ook
weer een vrije inloop van 10:00 tot 15:00 uur.

Heb je interesse? Stuur dan een bericht naar Ilse Duijvestein, coördinator
burgerwetenschappers. Spontaan langskomen mag natuurlijk ook! Meer over de
organisatie en bedoeling van de teldagen. ► Lees

Zaai-experiment vochtig hooiland

Fleur van Duin hee� voor haar masteronderzoek
kleine veldjes aangelegd met verschillende
‘beheertechnieken’, zoals maaien, verticuteren
en/of zaaien, om de invloed op de vegetatie te
bestuderen. Met dit experiment hoopt ze te
achterhalen welke soorten uit zichzelf een
grasveld koloniseren. Voorts wil ze ontdekken of
de hooiland-diversiteit te verhogen is met het
zaaien van planten die er zouden moeten
voorkomen, maar er nu niet staan. Daarvoor is een natuurzadenmengsel ingezaaid van
lokale, inheemse wilde planten, die waardevol zijn voor insecten. De bedoeling is dat er
een zeer soortenrijk grasland  ontstaat. ► Lees

Holtesch

Nieuw leven, nieuwe ideeën
De Lupines, Huttentut en Baktarwe staan er prachtig bij.
De ingezaaide bloemenmengsels aan de randen en op de
keverbank komen nu ook goed op.

Van het insectenhotel wordt dankbaar gebruik gemaakt, onder andere door de Rosse
Metselbij. Het idee is om basisschoolkinderen op de Holtesch uit te nodigen om te leren
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over biodiversiteit. Bijvoorbeeld door het tellen van beestjes, een les van een boswachter
en andere educatieve bezigheden. ► Lees

Voor het organiseren en uitvoeren van dit soort (meestal kleinschalige) evenementen zijn
we op zoek naar 2 vrijwilligers. Interesse?  ► Aanmelden

Podcast Zwagermieden
In de zomermaanden organiseren we geen webinars maar
zetten we boeiende podcasts voor je klaar. De eerste
aflevering is gemaakt op het perceel Zwagermieden, toen
er in april  deelnemers van de perceelgroep, van de
landelijke kennisgroep en experts uit de regio in overleg
gingen. Een mooi beeld van dit waardevolle perceel in het
Friese landschap. Beluister dan de podcast - op weg naar
je vakantieadres.

Peter Brul

Alle kruiden zijn bijkruiden

In de gangbare landbouw spreekt men over
onkruiden en probleemonkruiden. In de
biologische landbouw over bijkruiden en
onkruiden. Een wezenlijk verschil in benadering
van de waarde van kruiden. Peter Brul schrij�
over het belang van de kruiden(laag) in
boerennatuur. Wat hem betre� is de basisregel:
alle kruiden zijn bijkruiden, tenzij ze problematisch worden. Pas dan zijn het onkruiden. ►
Verdiep

Ben Koks

Vogels wijzen ons de weg

Vogelkenner Ben Koks kijkt verder dan een snavel
lang is en vertelt ons, via deelnemer Marja Steur,
wat er anders moet in landbouw en natuur en
over de rol van (roof)vogels daarin:
‘Ik ben er klaar mee dat mensen de achteruitgang
van de veldleeuweriken, grutto’s en gele
kwikstaarten wijten aan de toename van het
aantal buizerds of ooievaars. Dat is aantoonbaar
niet waar. De achteruitgang komt door de manier
van landbouw bedrijven. In Polen en Wit-Rusland
zijn veel meer predatoren en toch lee� daar het
hoogste aantal boerenlandvogels van Europa. We
moeten ophouden met denken dat ons landbouwsysteem normaal is. In elk gezond
landbouwsysteem hebben alle predatoren een rol.'  ► Lees 

Land van Ons in de media

Het Financieele Dagblad pikte de uitbreiding van onze aankoopmodellen
voor grote investeerders op en schreef er op 31 mei een uitgebreid artikel
over. Als reactie daarop sprak BNR op 1 juni met FD-redacteur Vasco van der
Boon over de ambities en financiering van Land van Ons. Horen we het ook
eens van een ander: beluister dit interview (8 min).
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Campagne van Decathlon met Onze
boekweitzaden

Onder het motto van ‘De bij redden wij!’
kregen 5.000 klanten van Decathlon
afgelopen week bij hun aankoop van
outdoor wandelspullen twee van onze
kaarten met boekweitzaden meegestuurd.
Eén om zelf te houden en één om weg te
geven. Met een oproep om mee te doen!

Decathlon bekostigt de actie grotendeels
vanuit zijn budget voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Een idee voor
jouw bedrijf of werkgever? ► Bekijk

Jouw eigen boekweitkraam?

Bestuursvoorzitter Franke Remerie en beheerboer Kees Sijbenga werden op 2
juni geïnterviewd door Margriet Vromans op Radio 4. Luister de 7 minuten
terug.

Het innovatieplatform De Nieuwe Boerenfamilie stimuleert ‘slimmer boeren’
door samenwerking tussen boeren en niet-boeren, omdat voedsel van ons
allemaal is. Ons bestuurslid Bas van Goor presenteert onze boekweit met
een oproep voor verwerkers en distributie.

25 juli Teldag één op Oud Ade. Inloop van 10:00 tot 15:00
uur. ► inschrijven

Vooraankondiging:
Augustus - september Percelenroute langs Onze
percelen: kennismaking met de percelen en hun zomerse
flora en fauna. 

24 september Teldag twee op Oud Ade. Inloop van 10:00
tot 15:00 uur. ► inschrijven

In de zomermaanden organiseren we geen webinars maar hebben we een boeiende
podcast voor je klaar staan - zie elders in Landscoop.

Wat kan ik doen
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Een tijdje geleden opperde deelnemer
Karin Rienstra om een marktkraam op de
biologische markt De Groene Afslag in
Huizen te organiseren. Afgelopen zondag
stond ze er met een mooi ingerichte kraam
Land van Ons te promoten. Leuke
gesprekken over wat de coöperatie doet,
suggesties over cadeaulidmaatschappen
en algemene informatie werden
afgewisseld met een vlotte verkoop van
onze producten.
Ook iets voor jou? Leuk! ► Mail 

Wandelroute rond perceel Lettele

Het Amsterdamse onderzoek- en
debatcentrum Waag hee� samen met
aantal deelnemers een thema-wandeling
van 6 km uitgezet rond Ons perceel in
Lettele. Daar hoort een digitaal
wandelpakket bij met alle informatie over
de wandeling, een routekaart,
gespreksmateriaal onder de wandeling en
een kijk-, luister- en leeslijst. Wandel mee.
► Download

Nieuwe flyers

We hebben een mooie nieuwe flyer in de
nieuwe huisstijl, met keus uit vier
kleurstellingen. We krijgen regelmatig
vragen van deelnemers of ze zelf flyers
kunnen verspreiden. Ja dat kan! Het
drukbestand staat op MijnGrond, deze kan
je downloaden en sturen naar de drukker
bij jou in de buurt. Ook komt er een versie,
die je bijvoorbeeld kan uploaden voor de
Hema fotoservice voor kleine aantallen. 
► Bekijk

Vacature vrijwilligerscoordinator Vrijwilliger communicatie percelen

Wil jij LinkedIn up to date houden?

We zoeken een deelnemer die de berichten over Land van Ons wil delen op LinkedIn. Als lid
van het social-media-team van Land van Ons wordt je hiertoe op de hoogte gehouden van
nieuws en ontwikkelingen binnen en buiten onze coöperatie. Welke liefhebber van Land
van Ons en social media wil zich hiervoor inzetten? Meld je aan. 
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Een burgerinitiatief als Land van Ons barst
van enthousiaste en gedreven vrijwilligers.
Om hun talenten goed te benutten zoeken
we een extra vrijwilligerscoördinator.
Samen met de twee huidige coördinatoren
geef je het vrijwilligersbeleid vorm om de
pakweg 200 vrijwilligers te boeien en te
binden. ► Bekijk 

We groeien snel met de aankoop van onze
percelen en daarbij ook met het aantal
perceelteams. We zoeken daarom een
vrijwilliger centrale communicatie
percelen, iemand die het eerste
aanspreekpunt wil zijn voor de
communicatiemensen van de percelen en
de kennis en coördinatie gaat borgen. 
► Bekijk

m2 cadeau geven zelf m2 land kopen Webshop

Bijdragen: Franke Remerie, Han Kooijman, Ted van
Hees, Betteke Krantz, Bas van Goor, Dorothée
Wortelboer, Bindert Kloosterman, Fleur van Duin,
Dickey Bos, Marja Steur, Peter Brul, Jeanne Mertens,
Marja van Berkel
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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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