
View in browser

13 september 2021

Van de voorzitter

De oogst te gelde maken
De Nederlandse landbouw is arm aan gewassen die van nature interessant zijn voor ander
leven. Ik heb het dan met name over gewassen die bloeien en met hun stuifmeel en of
nectar een scala aan bestuivers aantrekken, waarna er bevruchting plaatsvindt en een
lekker en gezond product te oogsten valt. Ik schreef daar al eerder over in de Landscoop.

Voor Land van Ons reden om bij aangekochte percelen goed te kijken of er mogelijkheden
zijn voor de teelt van juist dat soort gewassen. Zeker in de akkerbouw hee� dat
consequenties: een boer moet ín zijn voor dat soort experimenten. En er moet natuurlijk
een afzetmarkt voor het product zijn. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen, want
marketing en distributie vergen de nodige expertise, doorzettingsvermogen en creativiteit.
Zo doende liggen er nu maar liefst 10 verschillende boekweitproducten in onze webwinkel.
En binnenkort ook huttentutolie en twee soorten pasta.

Beste deelnemer en lezer: koop of schenk producten van gewassen die goed zijn voor de
biodiversiteit. Want het laatste dat we willen is dat we straks moeten constateren: ‘Een
mooi gewas voor de biodiversiteit, maar de oogst konden we weggooien’.

Voorzitter bestuur,
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Klik op de naam voor meer info over 8 percelen

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
Onneres (Groningen), 26 ha
Noordbeemster (Noord-Holland), 8,2 ha
Meristeem (Noord-Brabant), 12 ha, in voorbereiding 
Du�elt (Gelderland), 25 ha, in voorbereiding
Hezenes (Drenthe), 7 ha.

Eén van Ons

Jan Groot luistert naar vermogen
De eerste keer dat Jan Groot’s wereldbeeld kantelde was toen hij
begreep dat olieplatforms juist niet opgeruimd moeten worden.
De tweede keer wegens zijn ontdekking van het bodemleven:
'nooit van gehoord'. Nadat hij, als vrijwilliger bij perceel Oud Ade,
een webinar van Ties Temmink had gevolgd, schonk hij
die spontaan € 60.000. Dat verraste hem nu weer niet, want hij had
al eerder geleerd naar zijn geld te luisteren.  ► Lees

Terugblik op de landelijke percelenroute

De grote animo voor de landelijke percelenroute
op de zeven percelen in het land voelde voor de
organiserende vrijwilligers als een warm bad. Deze
belangstelling op locatie sterkt hen in het verder
uitvoeren van de beheerplannen.
Natuurontwikkeling kost tijd en vraagt geduld,
elkaar daarin steunen met een bezoekje houdt de
moed erin. 

Lees de verslagen van de open dagen van
Holtesch, Onner Es en Lettele en het verslag van de
excursie op De Slangenburg. Op de
percelenpagina’s van de website staan nog meer
verslagen.

En bekijk de foto-impressie van Holtesch

Oud Ade

Feestelijke startceremonie onderzoek Polderlab

Donderdag 9 september was de startceremonie voor een
10-jarig onderzoek door de universiteit Leiden in de
Vrouwe Vennepolder, Land van Ons. Dat moet leiden tot

beheersmethoden die de vele klimaatbedreigende trends in veenweidegebieden moeten
keren. Meer over de opening ► Lees

... en maak kennis met het onderzoek.

Luister naar de podcast 'Het Polderlab Vrouwe Venne'. Gasten: Louis van der Meche en
Maarten Schrama, gespreksleider en research Marja van Berkel.
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Deze keer twee achtergrondartikelen over 'boerennatuur'.

Ze vloeien voort uit vragen 'uit het veld', van vrijwilligers
en deelnemers. 

Het nut van houtbegroeiing

Deelnemer Michiel Bussink beschrij� in dit artikel de
teloorgang van heggen en hagen, singels en wallen in
ons land. Vervolgens komt hij met een waslijst aan
nuttige functies en hij sluit af met de conclusie dat het
de moeite waard is om op de percelen van Land van
Ons werk te maken van heggen, hagen, houtsingels en
-wallen. ► Lees

Het verschil in grazen van koe, schaap en pony

Deelnemer en ecoloog Nico Minnema illustreert in dit
artikel drie graastypes waarmee je de diversiteit van
boerennatuur kunt vergroten. Een koe graast op grote
schaal, van alles een beetje. Een schaap of landgeit eet
het liefst de bloeiende planten. Een pony of paard
graast altijd kort en keert dagelijks op hetzelfde
graasstuk terug. Boeiend hoe elke graaswijze een
specifieke bijdrage levert aan de gezondheid van het weiland. ► Lees

Land van Ons in de media

De Zeeuwse Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland interviewt in
haar nieuwsbrief ons bestuurslid Bas van Goor. Hij vertelt over de wens
om een perceel in Zeeland aan te kopen om daarmee bij te dragen aan
schaalverkleining. Het artikel staat op pag 10-11 van de augustus-
uitgave van de nieuwsbrief van de stichting en is te downloaden.

Walk of Wisdom schenkt € 1.000

Walk of Wisdom is een pelgrimage van ongeveer een week lopen met
telefoon en internet zoveel mogelijk uitgeschakeld. De tocht is niet
gekoppeld aan een religie en gaat uit van de gedachte dat alle mensen
onderdeel zijn van dezelfde planeet en hetzelfde leven. Het plan van
Stichting Walk of Wisdom is één gemarkeerde Walk of Wisdom in elk
land van de wereld, in verbondenheid met de natuur en je eigen
omgeving. In Nederland is dat de pioniersroute van 136 kilometer
rondom Nijmegen. Sinds de opening van deze pelgrimstocht in juni
2015 hebben rond 10.000 pelgrims die bewandeld. Van iedere
inschrijving spaart de stichting €1,- om terug te geven aan de natuur en
landschapsdoelen langs de route. Onlangs besloot de stichting om
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Land van Ons zoekt ( jonge) boeren

De komende maanden starten we
verschillende projecten waarvoor we jonge
boeren nodig hebben. We willen hen
inzetten op percelen waarvan Land van
Ons in de toekomst eigenaar wordt, terwijl
er nu al mogelijkheden zijn om een
boerenbedrijf over te nemen, om te
vormen, uit te breiden en/of in transitie te
gaan. 
Kringlooplandbouw staat bovenaan ons
lijstje. 
We zoeken dan ook boeren die een
uitdaging zien in het combineren van
bijvoorbeeld veeteelt, akkerbouw,
tuinderij, fruit of eventueel deels
voedselbos. We zoeken met name
agrarische ondernemers in de provincies
Overijssel, Gelderland, Limburg en
misschien Friesland. Ben je het eens met de
voorkeur van Land van Ons voor
natuurinclusieve landbouw en wil je je
daarvoor inzetten, stuur dan een bericht
met je NAW-gegevens, opleiding,
werkervaring en motivatie, dan nemen wij
contact met je op. 

Eet producten van eigen grond

Het kopen en eten van producten van onze
gewassen is een belangrijke bijdrage aan
onze doelstellingen (zie column van de
voorzitter). Maar het aloude gezegde 'wat
de boer niet kent, dat eet hij niet' gaat
zeker op. Daarom maken we lekkere
producten van gewassen als boekweit en
huttentut. Huttentut levert een mooie
nootachtig smakende olie,
vanaf november in onze webshop. Ook zijn
er twee nieuwe pastaproducten van
boekweit: glutenvrije maccheroni en
prachtige tagliatelle.

Help mee om nieuwe teelten die
biodiversiteit stimuleren op het menu te
krijgen. We hebben mooie pakketten
samengesteld en in de webshop gezet. Het
is nu aan jou en alle andere deelnemers
van Land van Ons: maak ons los! 

€1.000,- aan Land van Ons te besteden. De stichting bezit inmiddels het
symbolische aantal van 136 m2 grond.

RTV Noord publiceerde een mooi verhaal in woord en beeld (5 min)
over de reacties van de buurtbewoners van de Onner Es op het ruilen
van grasland en koeien voor verschillende gewassen en toename van
insecten. 

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

30 september - 19.30 uur: Webinar over wilde bomen en
struiken in het boerenland, o�ewel 'biodiversiteit en
authenticiteit’, aan de hand van vragen als: zijn bomen en
struiken inheems, uitheems, allochtoon, exoot, spontaan
of ingeburgerd? Waarom zouden we ons daar druk over
maken? Hee� dit ook al invloed op de biodiversiteit en hoe
dan? Door ecoloog René van Loon.

Op 30 september ontvang je per mail een link naar dit webinar. De opnames zijn terug te
zien. 

Wat kan ik doen?
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m2 cadeau geven zelf m2 land kopen 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.

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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