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Bestel Ons kerstpakket | Proef huttentut(olie) | Jeroen
Joosse op Evia | Zaadvast zaaigoed

Van de voorzitter

Mijmeringen
De blaadjes vallen. Tijd om er wat meters grond bij te kopen. Dat sparen met
automatische incasso is handig. Ik zie tot mijn schrik dat mijn lidmaatschap is vervallen op
7 november. 

Gelukkig herinner ik me dat de leden van het eerste uur, ik was een van de eersten, er een
gratis verlenging bij hebben gekregen tot 31 januari 2022. Dan is het 2 jaar geleden dat we
als Land van Ons voor het eerst m2ʼs gingen kopen. Ik ga dan natuurlijk verlengen. Met zʼn
allen hebben we honderdduizenden insecten gevoed met onze gewassen. Insecten die
vervolgens als voedsel konden dienen voor heel veel andere dieren. We hebben onszelf
ook gevoed. Niet alleen met boekweit maar ook met nieuwe kennis. Op en rond de
percelen, via Landscoop, social media en de kennis-webinars die we organiseren. 

Alles met elkaar zijn het kleine stapjes naar robuustere ecosystemen. De basis voor meer
biodiversiteit. Dat trekt ook de aandacht van veel nieuwe mensen. Dat zorgde voor
gespreksstof, andere initiatieven en... meer deelnemers. Maar net als met onze
ecosystemen: nog niet robuust genoeg. We zullen op alle vlakken nog steviger moeten
worden. Daar zijn we hard mee bezig en daarvoor hebben we je nodig. Want ook al praat
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Twee webinars cadeau voor sympathisanten van Land van Ons

'Alleen al vanwege de webinars is het een aanrader om je aan te sluiten bij Land van Ons.'
Een uitspraak die wij geregeld horen en waar wij inmiddels best trots op zijn. Omdat de
decembermaand voor de deur staat, geven we graag twee van die boeiende webinars vrij
voor de 7.000 Landscoop-lezers die nog geen deelnemer zijn. Een van ecoloog Ties
Temmink over de rol van o.a. schimmels en bacteriën, en een van hoogleraar
bodemecologie en biodiversiteit Matty Berg over o.a. regenwormen, mieren en
kwelderspringers. Veel kijk en luisterplezier! Ben je nieuwsgierig naar alle tien webinars?
Sluit je aan en verrijk daarmee je kennis én de biodiversiteit. Kijk webinars

Verruil olijfolie voor huttentutolie!

Olijf olie mag de keuken uit. Er is een smakelijk alternatief, dat niet alleen goed is voor de
biodiversiteit maar ook nog eens verrassend lekker: huttentutolie, heerlijk, gezond en
100% van de eigen akkers van Land van Ons. We hebben een beperkt aantal hectares
geteeld, met een prachtige opbrengst. Lees hieronder bij ʻOnze Percelenʼ meer over dit
gewas. De huttentutolie wordt op dit moment geperst en af gevuld in f lesjes van 100ml.
Vervolgens maken we brievenbuspakketjes bestaande uit twee f lesjes, een zakje zaad
om zelf  huttentut te planten, een kaart met beschrijving van het product en een aantal
recept suggesties. Zoʼn pakket kost €12,95 kosten en is vanaf  begin december te
bestellen. Een prachtig cadeau om te krijgen, maar nog leuker om weg te geven in de
decembermaand. Wees er vanaf  begin december snel bij want de voorraad is helaas
beperkt. 

tegenwoordig iedereen over biodiversiteit… er wordt geen plant of  dier mee gevoed. En
daar gaat het toch om.

Voorzitter bestuur,

Eerste uitverkoop webshop

Binnenkort liggen er in de webshop producten van de
nieuwe oogst. Maar eerst willen we de laatste voorraad
verkopen. Boekweitmeel en pannenkoekenmeel zijn nog
goed houdbaar tot maart 2022, daarom vragen we
iedereen mee te helpen en de laatste 1.000 kilo voorraad
af  te nemen. Ook ligt er nog een heel aantal koekjes op de
plank, lekker voor de f eestdagen! Check de webshop, bestel de aanbiedingen met meel,
pannenkoekenmix, zand, en chocolate chip-koekjes. 

In september vond de nieuwe oogst plaats van de percelen van Land van Ons: boekweit,
huttentut, baktarwe, lupine en harde tarwe. We zijn druk bezig de oogst te verwerken tot
producten die vanaf  december/januari beschikbaar komen. 

Eén van Ons

Jeroen Joosse over ʻLand van Onsʼ
in Griekenland

Af gelopen voorjaar kochten Jeroen (30) en
zijn vriendin samen met andere burgers
een stuk grond met eeuwenoude
olijf bomen die anders zouden moeten
wijken voor een groot hotel of

https://landvanons.nl/webinars/
https://mijn.landvanons.nl/webshop/
https://mijn.landvanons.nl/webshop/
https://mijn.landvanons.nl/webshop/
https://mijn.landvanons.nl/webshop/
https://mijn.landvanons.nl/webshop/


Zaadvaste zaden verrassend agrodivers

De hoge productie van landbouwgewassen is voor een
deel te danken aan het gebruik van hybride rassen. Het
zijn zogenaamde ʻwegwerprassenʼ die niet of  nauwelijks
bijdragen aan biodiversiteit. Zaadvast zaaigoed is van
natuurlijke oorsprong, je kunt er zelf  weer zaaigoed van
winnen en bent niet af hankelijk van kwekers. Zaadvaste
rassen zijn meer divers in uiterlijk, kwaliteit en opbrengst.
Kiezen tussen hybride of  zaadvast zaaigoed is een keuze
tussen kunstmatige voorspelbaarheid en natuurlijke
verrassing. Plantenveredelaar Jan Velema legt dit verder
uit. Lees

Klik op de naam voor meer inf o over een perceel.

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
De Du�elt  (Gelderland), 24,8 ha
Meristeem (Noord-Brabant), 12 ha, in voorbereiding 
Brummen (Gelderland), 29 ha in voorbereiding
Hezenes (Drenthe), 6,7 ha in beheer

Holtesch

Huttentut, van gewas tot eindproduct

Na de boekweitteelt van vorig jaar is de Holtesch dit jaar
in stroken ingezaaid met baktarwe, lupine en huttentut.
Tarwe en lupine zijn bekend, maar huttentut verdient
wat meer uitleg. Haar Latijnse benaming is camelina
sativa en andere Nederlandse namen zijn dederzaad,
vlasdodder of  vlasdotter. Het gewas, f amilie van de kool,
doet het goed op arme gronden, bloeit rijk en is
aantrekkelijk voor bijen. Het is één van de oudste
cultuurgewassen in Nederland. Ruim voor het begin van
onze jaartelling werd het al verbouwd. Lees

vakantiehuizen. Het betre� een
ecologische gemeenschapsboerderij op
Evia, na Kreta het grootste eiland van
Griekenland. Jeroen werd bij de aankoop
geïnspireerd door Land van Ons. Na de
aankoop werd het eiland getro�en door
enorme bosbranden die ook de boomgaard
met gebouwen zwaar tro�en. Sinds een
maand woont Jeroen in een caravan op
hun land dat ze in ere willen herstellen.
Lees
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https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNzk5MTMyMDY3NjAzMTU4NTk5JmM9czllOCZlPTE5MjgmYj03NjA2MjIwNzgmZD13MngybzNk.KhHJU8USH_cYNkTuHOFI-QRcZAtAYKI75A-692BeGJc
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18 november - 19.30 uur: Webinar door Peter Verbeek en
Udo Prins, auteurs van Het Akkerboek. Zie hieronder.

30 november - 19.30 uur: Algemene Leden Vergadering
(Online). 

12 f ebruari - van 10.00 tot 17.00 uur Plantdag Oud Ade

Land van Ons in de media

Het  bestuur hee� zich onlangs in een open brief  tot  demissionair
premier Rutte gewend met  een pleidooi voor urgent  en ingrijpend
beleid ter bestrijding van de biodiversiteitscrisis. Deze brief, tevens
verstuurd aan de Tweede Kamer, illustreert  deze crisis met  een aantal
dramatische feiten. Het  bestuur dringt  aan op meer evenwicht  en veel
betere integrat ie van maatregelen gericht  op beide crises: die van het
klimaat  en die van de biodiversiteit . Lees de open brief.

In De Gelderlander staat  te lezen waarom buurtbewoners van de
voorgenomen aankoop van het  perceel bij Brummen Land van Ons
hebben benaderd. Lees. Omroep Gelderland zoomt in op de
samenwerking met  Lenteland. Lees

Boer Anton Remy vertelde aan De Gelderlander waarom hij toch nog
niet  zijn hele boerderij in De Du�elt  wil verkopen en hoe groot  de
belangstelling is van potentiële beheerboeren voor de 25 hectare die
hij wel aan Land van Ons hee� verkocht. Lees

Voorzitter Franke Remerie en boer Kees Sijbenga waren in oktober te
gast  bij tv-programma Binnenstebuiten op NPO 2 en vertellen over de
gewassen, producten en biodiversiteit  op Holtech. Kijk 

Hoe doen we dat?

Werving en selectie boeren: drukke dag
De vraag naar potentiële boeren voor toekomstige
percelen van  Land van Ons leverde tot nu toe 50 reacties
op. De recente oproepen via sociale media werden volop
gedeeld en geliked. De respons kwam van mensen met
een heel diverse achtergrond en ervaring, maar allemaal
met de wens om 'beheerboer' te worden. Op zaterdag 20
november organiseren we een inf ormatie- en selectiedag

om met een beperkt deel van de 50 mensen verder te praten over hun ambities, kennis en
ervaring. Beperkt, omdat we de opzet vanwege de corona aan het aanpassen zijn.

Alle anderen hebben we voor dit moment even op een reservelijst gezet. Voor de
selectie hebben we vier ervaren vakmensen bereid gevonden (hun cv staat op
MijnGrond), die dat elk met een secondant van Land van Ons gaat doen. Elke kandidaat
spreekt met 3 van de 4 deskundigen, zodat we een breed beeld krijgen. 

https://landvanons.nl/open-brief-aan-minister-president/
https://www.gelderlander.nl/zutphen/landbouwvernieuwers-kopen-bult-land-op-bij-empe-omwonenden-waren-bang-voor-intensieve-boeren~a130027c/
https://www.gld.nl/nieuws/7416163/burgers-willen-voormalig-melkveebedrijf-in-brummen-kopen
https://www.gelderlander.nl/berg-en-dal/anton-62-krijgt-spijt-van-verkopen-boerderij-en-gaat-nu-toch-tien-jaar-door-had-hem-nooit-zo-ongelukkig-gezien~a1e7f676/
https://www.npostart.nl/binnenstebuiten/19-10-2021/KN_1727042


Webshop-beheerder gevraagd

Het productenteam is op zoek naar een
vrijwilliger met ervaring met webshops en
het logistieke proces daaromheen. Wie wil
in een kortlopend project bekijken hoe we
de webshop en de af handeling
daaromheen zo slim mogelijk kunnen
organiseren? Heb je interesse en de
komende maanden (of  vanaf  januari) een
paar uurtjes per week tijd? Laat het ons
weten.

Ken jij lesmaterialen over
natuurvriendelijke landbouw?

Educatie is een belangrijke doelstelling van
Land van Ons. Om niet opnieuw het wiel
uit te vinden, horen we graag of  er
onderwijsprojecten of  lesmaterialen
bestaan over de omslag naar
biodiversiteitsvriendelijke landbouw. Heb
je hier inf ormatie of  ideeën over, dan
horen we dat graag! Stuur ons je inf o. 

m2 cadeau geven zelf  m2 land kopen
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Op de website vertellen deelnemers over hun motivatie
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> Schrijf je hier uit

ʻOptimale biodiversiteit in agrarisch
cultuurlandschap met kruidenrijke akkers ,̓

Peter Verbeek en Udo Prins vertellen tijdens het
webinar op 18 november hoe waardevol akkerf lora is
voor het terugbrengen van biodiversiteit in het
Nederlandse landschap. Met die f lora wordt niet alleen
de natuurwaarde verhoogd, maar worden tal van
natuurlijke processen versterkt, zoals plaagbestrijding
en bestuiving. De terugkeer van een rijke akkerf lora
vormt een belangrijke ecologische bouwsteen voor o.a.
insecten, die dienen als voedsel voor akkervogels. Kortom, een onderwerp waar wij als
Land van Ons en op onze percelen veel mee bezig zijn. Peter Verbeek is mede-eigenaar
van Natuurbalans te Nijmegen. Udo Prins werkt als onderzoeker ʻDuurzame Teeltʼ bij het
Louis Bolk Instituut. Zij schreven mee aan het Het Akkerboek. Lees de recensie uit de
vorige Landscoop. 

Wat kan ik doen? Kijk op onze websit e 

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/waardevolle-gids-akkerflora/
mailto:vrijwilligers@landvanons.nl
mailto:kennis@landvanons.nl
https://landvanons.nl/cadeau-opties/
https://mijn.landvanons.nl/members/allotment_purchases/new
https://landvanons.nl/daarom-nemen-wij-deel/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f693671336e35
https://landvanons.nl/waardevolle-gids-akkerflora/
https://landvanons.nl/doe-mee/


https://www.instagram.com/landvanons/
https://www.facebook.com/Landvanons/
https://twitter.com/land_ons?lang=nl
https://www.linkedin.com/company/land-van-ons/
mailto:info@landvanons.nl

