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Van de voorzitter

Gezonde bodem, kan dat goedkoop?

In het algemeen kan je stellen: hoe minder de mens ingrijpt in de bodem, hoe gezonder die
bodem wordt. Mits je de natuur in haar eigen tempo d'r gang laat gaan. Dat geduld hebben
we vaak niet en we hebben dan ook talloze manieren bedacht om de gezondheid van die
bodem in het door ons gewenste tempo te laten groeien. Door toevoeging van allerlei
soorten meststo�en, mineralen, water, humus of  complete schimmel-, bacterie- of
wormencultures. Gezondheid van landbouwgrond is net zoals ʻbiodiversiteitʼ de laatste
twee jaar hot geworden. In elke beleidsnota wordt het genoemd. En natuurlijk ziet het
bedrijf sleven verdienmogelijkheden. Vooral in de beleggingswereld is deze markt
ʻontdekt ,̓ met soms ook bijzondere belo�es. Zo las ik op de site van ASN Bank dat je bij
hun biodiversiteitsf onds met een inleg van € 2.500,- grond ter grootte van een
voetbalveld kan herstellen en beschermen. Omgerekend: voor € 10,- herstel en bescherm
je ruim 4 m2 grond. Een eenmalige investering lijkt voldoende te zijn. Hoe ze dat meten of
waar gaan maken: ik heb het nog niet kunnen vinden. Wel interessant, want zoʼn
vertaalslag hebben wij nog niet kunnen maken.

Voorzitter bestuur,
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Actuele aantallen:

18.156 deelnemers

153,7 aangekochte hectares

Welkom alle nieuwe deelnemers

De wervingscampagne met onder andere radioreclames, versterkt met het ʻZeewolde-
e�ect ,̓ hee� in december ruim 2.000 nieuwe leden opgeleverd! Welkom als deelnemer aan
ons burgerinitiatief  ter vergroting van de Nederlandse biodiversiteit. In december is er
door deelnemers meer dan € 1.5 miljoen grond gekocht. Feitelijk (kadastraal) hebben we
inmiddels bijna 154 hectare in eigendom. 

Sijtho� Cultuur in Leiden verdubbelde de af gelopen maanden het aankoopbedrag
waarvoor hun leden Land van Ons-grond kochten of  cadeau deden. Sinds september
hebben leden van Sijtho� ruim 1.900 m2 (voor € 15.000,-) aan ons areaal toegevoegd!
Wellicht ook een praktische duurzaamheidsactie voor uw onderneming?

De eerste twee jaren: werken aan
biodiversiteit en landschap

Bestuurslid Janneke Hoekstra en Klaas
Steur van het LvO-Percelen beheer- en
herstelteam, maken de voorlopige balans
op van wat LvO aan de vooravond van zijn
tweede verjaardag hee� bereikt. De
verbeteringen aan biodiversiteit en
landschap zijn nog nauwelijks meetbaar, omdat twee jaar ook ongeveer de termijn is
waarop uitgeputte grond zich herstelt – en dan begint het pas goed. Intussen zijn er
talloze indicaties dat het monitoren van de vooruitgang binnenkort ingrijpende
uitkomsten zal geven, die de beschouwer nu al blij maken. Lees

Onze nieuwe boer in Millingen

Vorige week is 25 hectare grond in
Millingen, bij Nijmegen, aan Land van Ons
overgedragen. Boer Howard Koster gaat
voor ons op dit perceel aan de gang. Hier
op de f oto met zijn vriendin Claudi, de
toekomstige boerin. Howard is in gesprek
met verschillende mensen om zijn team te
versterken. In de volgende Landscoop
meer over hem en Claudi en de plannen
voor het boerenbedrijf.
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'Maak bodemgezondheid onderdeel van de
grondprijs'

Eén van onze adviseurs, rentmeester Paul Kindt

Paul Kindt hee� als rentmeester een uniek uitzicht op de
Nederlandse landbouw, waar de grondhonger groter is
dan men denkt. Wat Land van Ons beoogt ondersteunt hij
van harte en voor zijn cliënten werkt hij in dezelf de
richting. De overheid moet haast maken met beleid dat
traditioneel gebruikte grond weer tot leven kan wekken.
Aan de maatregelen die nu beginnen te komen zou
volgens hem subsidie aan Land van Ons moeten worden
gegeven. Lees

De (voedsel)prijs van natuurinclusieve landbouw

ʻWat is biologisch eten toch duur ,̓ of  ʻLeuk zoʼn
boerderijwinkel, maar niet te betalen.̓  Vermoedelijk
verzuchten we dit allemaal wel eens als
we klimaatvriendelijk voedingsmiddelen
aanscha�en. Waarom is er eigenlijk zoʼn groot prijsverschil
met gangbare producten?

Sinds een jaar maken we in onze coöperatie werk van de
korte keten en leren we in de praktijk dat het niet zo
eenvoudig is om te concurreren op prijs. Een voorbeeld
van eigen akker illustreert dit. Lees

De overdracht van het woonhuis staat voor 1 maart. De aankoop is mogelijk gemaakt
dankzij een deelnemer. Van de huidige eigenaar en deelnemer, Jos Remy, mochten we al
vergaderen in de serre. Dank Jos!

Verlengen lidmaatschappen en mogelijkheid tot uitstappen

We verwachtten dat de so�ware voor verlenging van de lidmaatschappen medio januari
klaar zou zijn. Dat is niet gelukt. Oorzaak is dat beheer en ontwikkeling van ons IT-
systeem (MijnGrond) jongstleden 1 januari zijn overgegaan naar een ander IT-bedrijf. Dat
leverde meer vertraging op dan we voorzagen. Onze nieuwe servicepartner werkt nauw
samen met onze vrijwilligers om de wijzigingen snel en degelijk af  te ronden en meteen
een aantal verbeteringen te realiseren. 

Voor deelnemers die zijn ingestapt vóór 1 maart 2020 is hun lidmaatschap (zonder extra
kosten) verlengd tot 1 maart 2022. We gaan er vanuit dat deelnemers vanaf  1 maart
lidmaatschappen kunnen verlengen (of  beëindigen)  en ook m2ʼs kunnen verkopen aan de
coöperatie, volgens de systematiek die we tijdens de ALV toelichtten. In Landscoop
f ebruari 2022 volgt een korte toelichting van alle veranderingen in MijnGrond, zoals die
vanaf  1 maart ingevoerd worden.

Gelijktijdig voeren we de herberekening uit van de m2ʼs over 2021. De def initieve prijs valt
opnieuw lager uit dan de prognoseprijs. Dus iedereen die in 2021 (op tijd) m2ʼs hee�
gekocht, kan een extra aantal m2ʼs op zijn of  haar account tegemoet zien. In december is
er voor ruim € 1.5 miljoen aan m2ʼs door ons gekocht. Dat was ruim twee keer zoveel als in
december 2020 (toen € 0.5 miljoen). Een deel daarvan kan niet meer aan de m2ʼs van 2021
worden gekoppeld, omdat de m2ʼs van de aangekochte percelen ʻop waren .̓ Die m2ʼs
worden doorgeschoven naar 2022.
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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
Onner Es (Groningen), 26 ha
Noordbeemster (Noord-Holland), 8,2 ha
Du�elt  (Gelderland), 24,8 ha
Brummen (Gelderland), 28,7 ha                                               
Hezenes (Drenthe), 6,7 ha in beheer

Hoe meten we vooruitgang in biodiversiteit?

Het belangrijkste doel op onze percelen is het vergroten
van de biodiversiteit, maar hoe meet je dat? Daartoe hee�
het LvO-Percelen beheer- en herstelteam een
monitoring-programma ontwikkeld dat binnenkort met de
percelenteams wordt besproken. Zodra de aanpak is
vastgesteld, beschikken we over een redelijke objectief
meetinstrument. Daarmee meten we op gezette tijden
het e�ect van ons beheer op de biodiversiteit van de
percelen. Met de metingen willen we vooral inf ormatie

krijgen over het aantal plantensoorten en hun verspreiding, aantal en soorten
regenwormen, hommels, dagvlinders en vogels. Ook zijn er voorstellen voor het
monitoren van de landschapskwaliteit, het ʻverteringsvermogen' van de bodem
(decompositievermogen) en de waterkwaliteit.

Aan het begin van deze Landscoop werd het stuk van Janneke Hoekstra en Klaas Steur al
aangekondigd dat op deze monitoring vooruitloopt. Lees

Lettele

Beheerplan Lettele-Linde gereed

De plannen voor het beheer van de vier hectare ʻLetteleʼ staan op papier. Uitgangspunt is
en blij� extensieve begrazing van het kruidenrijk grasland en bemesting met louter vaste
mest. De vorig jaar met leden van Land van Ons aangeplante houtsingel, haag en
(knot)wilgen zijn belangrijke landschapselementen om te onderhouden. Plannen zijn er
voor de aanplant van een of  enkele solitaire bomen en het aanleggen van een waterpoel
(waarschijnlijk deze zomer).
Mooie plannen om dit stukje authentieke boerennatuur verder te verf raaien. Het
beheerplan staat op de website, percelenpagina Lettele, onder 'Waar we aan werken'.

Onner Es

Aanleg brede bloemrijk akkerrand

Na de buitengewoon geslaagde open
perceeldag in augustus was er in
september een miniseminar met
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deskundigen en vrijwilligers om input te
krijgen voor het opstellen van een beheerplan. Het plan is nu bijna af  en staat binnenkort
op de website. Ondertussen is de boekweit geoogst en hee� beoogd pachter Berend
Steenbergen een mengsel van winterrogge en Westerwolds raaigras op de akker gezaaid.
In november zijn er brede akkerranden gecreëerd. Vrijwilligers hebben de af rastering
verwijderd en trokken vervolgens met gereedschap en blote handen het kweekgras met
wortel en al uit! Als beloning volgde het inzaaien van het bloemrijke Hondsrug-
akkerrandmengsel waar we binnenkort van hopen te genieten.

Winterwandeling op en rond Oud Ade

Op zondagochtend 27 f ebruari ben je als deelnemer van Land van Ons van harte welkom
voor een gids-wandeling (max. 2 uur) over het perceel en door het omliggende
weidegebied. Deze winterwandeling is exclusief  voor deelnemers van Land van Ons en de
Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Ade (VANAde). Geniet van het wijdse uitzicht, de loop
van oude kreken en een bezoek aan een biologische boerderij. We plannen vijf  tot acht
deelnemers per gids en vragen een bijdrage van € 5,- per deelnemer. Als lid mag je één
introducé meenemen. Meld je hier aan onder vermelding van ʻwinterwandeling Land van
Onsʼ met opgave van het aantal deelnemers (één of  twee). Je krijgt een bevestigingsmail
met het verzameladres en de begintijd.

Lettele

Telling van vlinders en hommels
Af gelopen groeiseizoen liep Elise van de
Veen elke week een vaste route langs en
over de vier hectare grasland om de
vlinders en hommels te tellen. Deze eerste
(nul)meting geldt als ref erentie voor de
biodiversiteitbevorderende aanpassingen
die voor het perceel gepland staan. Elise

telde dit jaar vijf  hommelsoorten en 14 dagvlindersoorten. Meer over de aantallen en de
aantrekkelijkste planten lees je op de website. Lees 

Ochtendgroet vanaf  perceel Noordbeemster

Bekijk dit f ilmpje  als een winterse ochtendgroet van het perceel, gemaakt door Ellen van
Schravendijk, f otograaf  en vrijwilliger van het perceel Noordbeemster.

Holtesch

Schatgraven?

Soms krijgen we een vraag of  onze percelen betreden
mogen worden met een ʻmetaaldetector'. In goed overleg
met de boer en de perceelcoördinator is er veel mogelijk.
Want naast mogelijke leuke vondsten wordt er ook veel
troep gevonden en meteen verwijderd. Begin en half
december werden op de Holtesch, onder toeziend oog
van boer Kees Sijbenga, deze schatten gevonden.
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Boekrecensie

De onderwereld van de tuin

ʻIdeale tuingrond bestaat grof weg uit gelijke delen
klei, leem en zand. En daarnaast nog voor 5 à 10
procent uit organische stof, de in tuinierskringen
veel bezongen humus.̓  Als je niet meer wil weten
over de grond onder je voeten dan dit, lees dan
vooral niet De onderwereld van de tuin, van Romke
van de Kaa. 

Ben je nieuwsgierig genoeg om wel meer te willen
weten, dan is dit boek volgens deelnemer Herman
Verschuren de ideale inleiding tot een f ascinerende
ontdekkingstocht. Hij citeert: ʻVoor ontdekkingen
moet je tegenwoordig niet op reis. Je hoe� er
alleen maar een gat in je tuin voor te graven.̓  Lees 

Grote variatie vormen van duurzame landbouw

Duurzame landbouwsystemen schieten als
paddenstoelen uit de grond: kringlooplandbouw,
natuurinclusieve landbouw, permacultuur, biologische
landbouw, agro-ecologie, CSA. Deelnemer Steven
Berendsen zag door de bomen het bos niet meer en
zocht de typeringen op. Lees.

Land van Ons in de media

Een openhart ig en op ʻZeewoldeʼ toegespitst  interview (20 min) van
Gerbrand Pot  met  Franke Remerie, in de studio waar ook onze
webinars plaatsvinden, voor RTV Berkelstroom, de lokale omroep voor
Zutphen en omgeving. 
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m2 cadeau geven zelf  m2 land kopen

Bijdragen van:  Franke Remerie, Bas van Goor, Michiel
Bussink, Dorothée Wortelboer, Ton Gordijn, Klaas
Steur, Janneke Hoekstra, Nelleke Remerie.
Beeld: Ellen van Schravendijk, voor coverfoto dank
aan Stichting In Goede Aarde.

Redactie: Steven Berendsen, Suzanne Leguijt, Flip
Schrameijer en Herman Verschuren.
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> Schrijf je hier uit

Vorige maand stond in Trouw een uitgebreide reportage over de
plannen met  Oud Ade/Vrouw Vennepolder met  Schrama en collega
Trimbos!

Het  online lifestyle-magazine Franska.nl schrij� over onze
huttentutolie en laat  lezers op aanvraag een flesje winnen. Ook  Live
Green Magazine schrij� over huttentut  in haar rubriek #blijbionieuws

Trendwatcher Frankwatching constateert  dat  Land van Ons een van de
weinige part ijen binnen het  grootschalig natuurherstel is zonder
overheidsbemoeienis. Het  vraagt  zich af welke Nederlandse bedrijven
hier ʻgewoonʼ aan gaan meedoen. Unilever? De Vegetarische Slager?
EkoPlaza? Een groene energieleverancier?

Aanstaande donderdag 27 januari - 19.30 uur: 

Webinar over duurzaam beheer van heggen en bomen,
door Robert Ceelen. Robert is een man van de praktijk op
het terrein van beheer- en onderhoudsplannen en
gebiedsinrichting van kleinschalig cultuurlandschap. Hij
gaat op zoek naar de ziel van een gebied, naar de oude
kaarten, de verhalen en de historie van een streek. Voegt
hier de toekomstplannen en -f uncties van een gebied aan
toe en zo ontstaat in overleg met lokale partijen een
nieuw inrichtingsplan. Dus (her)inrichting en onderhoud

op maat. Daar kunnen we als Land van Ons veel van leren. We hopen dan ook dat er weer
veel deelnemers kijken.

24 f ebruari - 19.30 uur: Webinar met  prof. Dr. Violette Geissen. Zij onderzoekt de
gevolgen van pesticidengebruik voor de gezondheid van mens, dier en milieu.

27 f ebruari : zondagochtend winterwandeling met gids rond perceel Oud Ade. 

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_januari_2022_de_prijs_van_gezonde_bodem&utm_term=2022-01-24
https://mijn.landvanons.nl/members/allotment_purchases/new?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_januari_2022_de_prijs_van_gezonde_bodem&utm_term=2022-01-24
https://www.ingoedeaarde.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_januari_2022_de_prijs_van_gezonde_bodem&utm_term=2022-01-24
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6d356734693067347734
https://www.trouw.nl/es-bdf0edaa?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_januari_2022_de_prijs_van_gezonde_bodem&utm_term=2022-01-24
https://franska.nl/woensdag-windag-123/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_januari_2022_de_prijs_van_gezonde_bodem&utm_term=2022-01-24
https://www.livegreenmagazine.nl/smakelijke-nederlandse-huttentutolie-alternatief-voor-olijfolie-van-ver/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_januari_2022_de_prijs_van_gezonde_bodem&utm_term=2022-01-24
https://www.frankwatching.com/archive/2022/01/03/communicatie-trends/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_januari_2022_de_prijs_van_gezonde_bodem&utm_term=2022-01-24


Op de website vertellen deelnemers over hun motivatie
om zich bij Land van Ons aan te sluiten. 
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