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19 juli 2021

Van de voorzitter

Blauwalgen: lastige, maar onmisbare zuurstofbron
Vorige week waren we met een paar vrijwilligers van Land van Ons in Micropia in
Amsterdam. Micropia prof ileert zich als het enige museum ter wereld waar de onzichtbare
wereld van micro-organismen zichtbaar wordt gemaakt. Ik heb het al wel vaker
geschreven, maar eigenlijk zou elke Nederlander hier eens naartoe moeten gaan: in 1,5
uur tijd realiseer je je dat we als mens eigenlijk maar een zielig schakeltje zijn in een
mateloos ingewikkeld netwerk van elkaar bestrijdende en elkaar ondersteunende
organismen.

Maar goed, we waren dus met een paar vrijwilligers in Micropia. Als cadeautje voor Judith
Everaars, die na een jaar hard bikkelen voor ons nu weer een studie gaat oppakken. Mijn
oog viel op een stolp, groen uitgeslagen van de algen. Niet heel spectaculair. Maar op het
bordje ernaast: 'Cyanobacteriën: Deze microben maken zuurstof via fotosynthese. Ze leven
soms wel met 10.000 soortgenoten in 1 druppel water. Doordat ze met zo veel zijn
produceren ze evenveel zuurstof als alle planten en bomen bij elkaar.'

In warme zomers hebben we er een hekel aan, omdat ze het zwemwater verpesten, maar
een standbeeld zou meer op zʼn plaats zijn. Toch?

Voorzitter bestuur,

In augustus verschijnt er even geen uitgebreide Landscoop
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Actuele aantallen
100,2 aangekochte hectares

81,7 hectare in voorbereiding

Klik op de naam voor meer inf o over het perceel

Triemen (Friesland), 4,1 ha
Zwagermieden (Friesland), 16,4 ha
Holtesch (Drenthe), 8,3 ha
Lettele (Overijssel), 4 ha

Een spin-o� van Land van Ons

ANBI-Stichting VoorGrond

De recent goedgekeurde Stichting
VoorGrond maakt het mogelijk om gi�en, schenkingen, subsidies, legaten en erf stellingen
voor Land van Ons f iscaal optimaal te benutten.

Het geld dat de stichting wer� is bestemd voor onderzoek, educatie en transitie naar
biodiversiteit, zowel binnen Land van Ons als voor derden. ► Lees

Boekweitbanket  in de webshop

We blijven boekweit onder de aandacht brengen.
Dat doen we door te laten zien dat je er lekkere
dingen van kan maken. Zo hebben we nu twee
soorten koekjes in onze webshop: een
knapperig zandkoekje en chocoladechip.

Of  bijvoorbeeld de crackers die bakkerij Vooges
uit Aalsmeer voor ons maakt. Chef -kok Ramon van
het tv-programma Binnenstebuiten vindt ze erg
lekker!

 ► Bestel 

Voor mensen die behoe�e hebben aan inspirerende boekweitrecepten: in een speciale
Facebook-groep worden veel lekkere boekweitrecepten uitgewisseld en besproken. Ook
zonder Facebook-account kun je de recepten bekijken.
. ► Bekijk 

Eén van Ons

Judith Spruit in Overveen
Cateraar Judith Spruit is blij met boerenland dat voedsel en natuur in
een goede verhouding levert, op een f inancieel haalbare manier. Ze is
deelnemer van Land van Ons omdat onze aanpak voor boeren veel
mogelijkheden biedt. In haar cateringbedrijf  legt ze de nadruk op
authentieke smaken van oude gewassen. ► Lees
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Oud Ade  (Zuid-Holland), 33,2 ha
Onneres (Groningen), 26 ha
Noordbeemster (Noord-Holland), 8,2 ha
Meristeem (Noord-Brabant), 7,2 ha, in voorbereiding
maar zie elders in deze Landscoop
Du�elt (Gelderland), 74,5 ha, in voorbereiding
Hezenes (Drenthe), 7 ha.

Triemen

Grutto en kievit broeden weer volop
Piet Mulder, pachter van het perceel Triemen, telt elk jaar
het aantal broedparen op zijn land. Samen met de
vogelwacht bracht hij het aantal nesten en alarmtellingen
van de af gelopen vijf  jaar in kaart. De aantallen weidevogels
op het perceel zijn flink toegenomen. De Leeuwarder
Courant schreef er een bondig artikel over. 

Oud Ade

Feestelijke start lang jarig onderzoek
Het tien jaar durende onderzoek van Land van Ons met de
Universiteit Leiden en de regio Holland Rijnland gaat op 9
september o�icieel van start. Tijdens het onderzoek
wordt gekeken naar bodemkwaliteit en diverse
gewasteelten, naar biodiversiteit en koolstof vastlegging,

naar tegengaan van de bodemdaling, recreatie en voedselvoorziening voor omliggende
gemeenten. Doel is om naast het versterken en verbeteren van de biodiversiteit, tot een
een toekomstvast agrarisch model te komen dat rekening houdt met bovengenoemde
aspecten.
In de komende weken zijn vrijwilligers hard aan de slag om het openingsevenement voor
te bereiden.
Hopelijk zijn de omstandigheden en geldende coronaregels tegen die tijd zodanig dat we
het evenement een f eestelijk tintje kunnen geven.

Du�elt

Extra voorbereidingstijd nodig

Het aankoopproces rond boerderij Nieuw Zeeland vergt meer tijd. Boer Anton hee�
gevraagd om die tijd, zodat hij zijn eigen gedachten rond het stoppen met boeren beter
een plek kan geven. In goed onderling overleg hebben we daarmee ingestemd.

Kijktip
Voor veel boeren is het niet eenvoudig om het roer om te
gooien naar een ecologische bedrijf svoering: instelling

https://landvanons.nl/onze-percelen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
https://landvanons.nl/perceel/oud_ade/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
https://landvanons.nl/perceel/onneres/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
https://landvanons.nl/perceel/noordbeemster/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
https://landvanons.nl/perceel/hezenes/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
https://landvanons.nl/weidevogels-zwagermieden/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
https://landvanons.nl/weidevogels-zwagermieden/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
https://www.lc.nl/friesland/noardeast-fryslan/Grutto-en-kievit-broeden-weer-in-weiland-in-Triemen-26898899.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19


veranderen, breken met gewoontes, enz. Theatergroep
Peergroup uit Drenthe roert deze dilemmaʼs aan in de
locatievoorstelling Mestmoeders. Theater op een
uitgestrekte akker over vier generaties boerinnen.

Erik en Annegreet Boven, beheerboeren Triemen

Korte keten: voedselnetwerk in Friesland

Erik en Annegreet Boven laten een deel van hun 20 Dexter
runderen grazen op perceel Triemen. De producten van deze
koeien en vele andere van Hoeve Hoogland, gaan naar zoʼn 75
gezinnen in een straal van maximaal 50 km rond Drogeham (Fr).
Deze agrarische ondernemers houden het klein, dicht bij huis en
vertrouwd. Dit voedselnetwerk is na ruim 5 jaar investeren
kostendekkend. Vooralsnog idealistisch, (nog) geen salaris. 
► Lees

Land van Ons in de media

Tim Zijp, beheerboer van perceel Noordbeemster, vertelt op nuchtere wijze
over de rol van Land van Ons op de grondmarkt. Een bondig artikel in Agraaf ,
een regionaal agrarisch nieuwsblad.

Opnames voor Binnenstebuiten 

Af gelopen dinsdag hee� het tv-programma Binnenstebuiten opnames
gemaakt in Hooghalen. Chef -kok Ramon bleek een goede interviewer en
eind van de middag maakte hij een heerlijk gerecht. Daar is niet alleen onze
boekweit in verwerkt, maar ook de blauwe lupine die we op onze akker
hebben staan. In oktober volgt de uitzending, datum volgt. Bekijk ruim 1
minuut de opnames en hoor hoe Ramon spontaan even 'boekweitmeel,
boekweitmeel' zingt.

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 f lora en
f auna. (Voor deelnemers) 

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 - beluister ► hier 

Wat kan ik doen?
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Vakantietip:

Bezoek collega-initiatieven in
Europa

Land van Ons schaart zich tussen een
groeiend aantal (burger)initiatieven in
Europa die met landbouwgrond de
biodiversiteit willen bevorderen. Kijk op de
netwerkkaart of  er een bezienswaardig
initiatief  in de buurt van jouw
vakantiebestemming is. 

Deel je boekweitfotoʼs

Rond het eenjarig bestaan van Land van
Ons stuurden we al onze deelnemers
zakjes met boekweitzaad. Veel mensen
hebben dat zaad ergens in tuin of  balkon
gezaaid. En inmiddels zal het bloeien. We
vinden het leuk als je de mooiste f oto met
ons deelt. Daar willen we een compilatie
van maken. Dus heb je bloeiende
boekweit? Mail dan je f oto.
En deel hem op sociale media:
#LandvanOns #Boekweit.

m2 cadeau geven zelf  m2 land kopen Webshop
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Beeld: Ron Thijsen, Sijrike van der Mei, Heidi
Borgart, Tineke Tuinstra, Caroline de Roos
Header: Flip Schrameijer
Redactie: Flip Schrameijer, Herman Verschuren,

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

Gezocht distributiepunt promotiemateriaal

We zoeken iemand die promotieartikelen wil beheren. Enerzijds gaat het hierbij om de
opslag van materiaal als f olders, posters en banners. Anderzijds iemand die deze zaken op
aanvraag wil versturen of  brengen. Bijvoorbeeld bij aanvragen voor reclamemateriaal voor
een kraam. Fijn als je af  en toe zelf  in de auto kan stappen om ergens wat af  te geven.
Daarom is het handig als je ergens midden in het land woont en circa 1 kuub opslagruimte
hebt om materialen droog te bewaren. Iets voor jou? ► Meld je aan. 

Gevraagd: vrijwillige bestuurdersondersteuning

Om de grote stroom inf o en vragen aan het bestuur in goede banen te leiden zijn we op
zoek naar een vrijwilliger met een groot probleemoplossend vermogen die 1 à 2 dagen per
week beschikbaar is. ► Bekijk

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

aangegeven deze te willen ontvangen. Heb je geen
interesse meer?

>  Schrijf je hier uit

https://www.facebook.com/Landvanons/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
https://twitter.com/land_ons?lang=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
https://www.linkedin.com/company/land-van-ons/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
https://instagram.com/landvanons?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
https://www.landvanons.nl/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
https://mijn.landvanons.nl/members/new?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=landscoop_korte_keten_en_anbi_stichting_juli_augustus_2021&utm_term=2021-07-19
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6e3361376d39

