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Van de voorzitter

#GroeiGroen

Een kleine drie jaar terug startten we Land van Ons. Corona was op dat moment nog ver
weg in China, over biodiversiteit had nog bijna niemand het, boeren dachten nog dat ze
door konden gaan met de intensieve landbouw en we maakten ons nog niet druk over de
prijs van onze energie.

En ik? Ik dacht dat we met het prachtige plan dat Land van Ons is, probleemloos binnen de
kortste keren tenminste 100.000 deelnemers zouden moeten kunnen krijgen. Immers:
Natuurmonumenten hee� 800.000 leden en we wisten uit onderzoek dat tenminste 1.5
miljoen Nederlanders hun landschap en leef omgeving erg belangrijk vinden.

De realiteit bleek weerbarstiger. Velen vinden Land van Ons een topinitiatief  (we staan al
4 jaar in de Duurzame 100), maar de echte urgentie om deelnemer te worden voor een
paar tientjes, is er bij velen nog niet. Dat is echt jammer, want juist nu er gesproken wordt
over af waardering van landbouwgrond rond natuurgebieden moeten we klaarstaan om
mee te doen om die grond te verwerven. En dat kan alleen als we met velen zijn. Samen de
verantwoordelijkheid dragen voor onze ecosystemen en ons landschap.
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Actuele aantallen:
20.811 deelnemers

192,1 aangekochte hectares 

Op dinsdag 29 november houden we om 19.30 een online-
ledenvergadering (ALV). 
Naast een f inanciële update is er aandacht voor onze
percelen en ingebrachte punten door leden. Voor dat
laatste kun je tot 16 november je voorstel sturen. (Zie
Agenda aan het eind van deze Landscoop.)

Daarom starten we binnenkort met een grote najaarscampagne waarbij we ook jouw hulp
goed kunnen gebruiken. Want Land van Ons zijn we met elkaar.

Voorzitter bestuur,

Eerste perceel in Zeeland 
Op deze plaats had inf ormatie moeten staan over onze eerste aankoop in Zeeland
(Kruiningen), zoals we dit in een eerdere Landscoop aankondigden. Helaas bleek dit
weekend op het laatste moment dat de eigenaar langer tijd nodig hee� om voor zichzelf
een besluit te nemen. Erg jammer, want dit proces loopt al erg lang en er is aan onze kant
veel tijd en energie ingestoken. Tijd om naar een alternatief  op zoek te gaan. Suggesties
naar percelen@landvanons.nl.

Topper in de Duurzame 100

Hoera! Trouw hee� Land van Ons evenals
vorig jaar in de top van de Duurzame 100
gezet. In vier opeenvolgende jaren stegen
we van de 29e naar de 5e plek. In het najaar
van 2019, pal na de oprichting, kwamen we
op plek 29 binnen. Een jaar later klommen
we op naar de 14e plaats, vorig jaar stegen
we naar 7 en nu staan we op de 5e plek! We zijn ook blij met de winnaar van dit jaar: Caring
Farmers. Zij stonden vorig jaar op vijf… Bekijk de lijst van Duurzame 100.

Nieuwe najaarscampagne

Samen, met 30.000 deelnemers, het jaar afsluiten!
Ons team PR, Communicatie en Marketing is de laatste puntjes op de i aan het zetten
voor een grootse najaarscampagne met als thema #groeigroen. Het doel van deze
campagne is om dit jaar 30.000 deelnemers te bereiken. Ambitieus? Zeker. Onmogelijk?
Niet met de hulp van onze deelnemers! 

Op sociale media, evenementen en markten zien we altijd één ding terugkomen: je
enthousiasme! Dat is de inspiratiebron geweest voor deze najaarscampagne. We kunnen
er nog niet te veel over verklappen, maar voor de campagne zullen we je vragen om dit
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enthousiasme te delen. Op sociale media, bij de plaatselijke moestuinvereniging, in je
netwerk...  

De campagne start binnenkort. Dan ontvangen alle huidige deelnemers een e-mail met
meer details en hoe mee te doen. Dat is nog eens samen werken aan een boerenland vol
leven!

Reactie op het rapport Remkes
De eerste indruk was positief, met name omdat het de gemoederen bij een aantal
boerengroeperingen temperde. Maar naderhand ontstond bij ons grote twijf el of  de
beoogde aanpak wel tot resultaten gaat leiden. Papier is geduldig maar uiteindelijk gaat
het om de vertaling naar harde resultaten in het veld. 
En dan de juridische houdbaarheid. Zo bleek al binnen een week na verschijnen van het
rapport dat de uitkoop van de 500-600 top stikstof uitstoters veel langer dan een jaar gaat
duren en dat het nog maar de vraag is of  deze bedrijven meegaan in een uitkoop. En dat
de oplossing die Remkes voorstelde voor de PAS-melders juridisch niet houdbaar is. 
Voorlopige conclusie: hoe al die honderden ambtenaren ook hun best doen, de eerste
jaren gaat er helaas nog niet veel veranderen. In ieder geval niet vanuit die hoek. 

Wat dan? We kunnen snelle meters maken door op alle Nederlandse landbouwpercelen
biodiversiteitsmaatregelen te nemen. Dat zien wij dagelijks op onze percelen.
Daarom pleiten wij nog steeds voor een verplichting voor alle grondeigenaren in
Nederland om 10% van hun areaal in te richten met landschapselementen. Als logische
basis voor gezonde ecosystemen. Dat zullen we blijven uitdragen. Als bruggenbouwer
naar de boeren toe. 

Instemming perceel Bakkeveen
Het bestuursvoorstel om in de buurt van Bakkeveen een perceel van ongeveer 35
hectare aan te kopen is door 98,7 procent van de 3332 stemmers bekrachtigd. Dat
betekent dat er dit jaar en volgend jaar een blok van elk ongeveer 15 ha aan ons areaal kan
worden toegevoegd. De NOS berichtte op basis van een artikel van Omrop Fryslân over
de voorgenomen aankoop in Bakkeveen.

Biodiversiteit op onze percelen meten
Voor elk perceel wordt een plan gemaakt en uitgevoerd
om de biodiversiteit en het landschap te herstellen. In juni
zijn we met een gezamenlijk ʻmeetprotocol̓  gestart om de
veranderingen te monitoren. Geen twee percelen zijn
hetzelf de. Lees over het vorderen van de biodiversiteit
op onze diverse percelen. 
 

Populatie boerenlandvogels krimpt
verder

Alleen grote beheergebieden
kunnen het tij keren

Hoe gaat het met de boerenlandvogels in
Nederland en wat kunnen we op onze
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percelen doen om de omvang en
diversiteit ervan te vergroten? Dat
vroegen we aan Sovon. Er kwam meteen
bericht terug dat de populatie jaarlijks met
twee tot vier procent krimpt! Het
opschroeven van vogelvriendelijk beheer is
hard nodig, maar dan wel op grote schaal.
Boerenlandvogels zijn vooral geholpen bij
grote, natuurvriendelijk beheerde
gebieden van minstens 1.000 hectare. Dan
kunnen roof dieren hun graantje
meepikken, terwijl de populatie op peil
blij�. Lees meer. 

Minder oogst, minder producten
Door de droge zomer viel de opbrengst hier en daar wat
tegen. Waarschijnlijk zijn we volgend jaar eerder door onze
producten heen.

Land van Ons werkt niet als een supermarkt, waar de
schappen altijd gevuld zijn. Wij maken mooie producten
van gewassen die goed zijn voor de biodiversiteit. Als de
oogst wat tegenvalt, zoals af gelopen jaar, dan zijn we
sneller door de producten heen. De populaire chocolate

chip koekjes, honing en ook zandkoekjes en maccheroni zullen waarschijnlijk over een
aantal maanden uitverkocht zijn. Wacht dus niet te lang met bestellen.
Er komen enkele nieuwe producten aan, bijvoorbeeld huttentutolie in grotere f lessen,
van 250 ml. En ʻbanketbakkers volkoren biscuit .̓ We werken nog hard aan een prachtig
product voor deze tijd van het jaar… 
Help ons echter eerst van de laatste producten af, die bieden we nu tegen een scherpe
prijs aan. Bijvoorbeeld zandkoekjes, crackers, f usilli, tagliatelle en de boekweit in hele
gepelde korrel. Deze maand testen we de nieuwe webshop, in de hoop die in november
te kunnen lanceren.

Op Holtesch oogsten we boekweit, baktarwe en huttentut. Ook dit jaar laten we de
boekweit pellen, wordt de huttentut in Friesland geperst tot olie en laten we de tarwe
tot meel en bloem malen. Op Onneresch werd boekweit en huttentut geoogst. De
boekweit verwerken we samen met de oogst van Holtesch, de huttentut verwerkt boer
Berend zelf.

BinnensteBuiten Festival

Veel standbezoekers in
Zaandam
Vrijwilligers van Land van Ons stonden met
een inf ormatiestand op het jaarlijkse
BinnensteBuiten Festival in Zaandam.
(f oto binnenstebuiten 2022)

Er zijn zoʼn 4.000 mensen langs de stand
met onze producten gewandeld, en er is
voor ongeveer 900 euro aan boekweit- en

huttentutproducten verkocht. Minstens zo belangrijk waren de gesprekken met
belangstellenden, en nieuwe leden. Twee intensieve dagen, waar we met tevredenheid
op terugkijken. Kijk naar de af levering over het f estival.
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Klik op de naam voor meer inf o over een perceel.

Triemen (Friesland) 4,3 ha
Zwagermieden (Friesland) 16,4 ha
Onneresch (Groningen) 25 ha
Holtesch (Drenthe) 8,4 ha
Noordbeemster (Noord-Holland) 8,2 ha
Lettele  (Overijssel) 4 ha
Hasselt  (Overijssel) 6,1 ha
Millingen (Gelderland) 24,8 ha 
Empe (Gelderland) 28,7 ha
Oud Ade  (Zuid-Holland) 33,2 ha
Wassenaar (Zuid-Holland) 3,1 ha
Halsteren (Noord-Brabant) 7,1 ha
Bakkeveen (Friesland)  23,0 ha

Lettele

Lang gewenste kikkerpoel

Toen perceel Lettele in oktober 2020 werd
aangekocht was het doel het te verrijken
met een aantal landschapselementen,
zoals houtwallen, een geleidelijk
oplopende oever van de Lettelerleide (de
sloot langs ons perceel), oeverbeplanting
met knotwilgen en een 'kikkerpoel'. 
Inmiddels zijn gerealiseerd: de knotwilgen (vorig jaar geplant), de houtwallen (verspreid
over de af gelopen twee jaar) en nu is de poel ook een f eit. 

Begin september hee� een plaatselijke loonwerker de poel gegraven. Het is een f linke
plas geworden met oevers van wisselende steilte: de noordelijke oever loopt geleidelijk
op om zo maximaal van de zon te kunnen prof iteren, de overige oevers worden geleidelijk
steiler. De poel is inmiddels omheind zodat de koeien de oevers niet vertrappen en er
geen sprake zal zijn van overbemesting. Nu is het nog een plas met zandige oevers en
bodem, maar de eerste sporen van verkenning zijn al te vinden: reigers en reeën laten al
regelmatig hun pootaf drukken zien! Het wachten is natuurlijk op het ontstaan van de
bijbehorende f lora en de ingebruikneming van de poel door insecten, reptielen en
amf ibieën. We houden je op de hoogte via de perceelpagina, het Instagram-account en
de Landscoop. 

Af gelopen zomer maakte Marja van Berkel een podcast over Lettele. Ze ging in gesprek
met boer Rick Huis in ʼt Veld en de perceel coördinator Michiel Bussink. Ze spreken onder
andere over het meten van diversiteit en wat de extreme droogte van dit seizoen
aanricht? Waarom hebben de koeien van Rick hoorns? Wat is de toekomst van boeren, wat
is nodig voor een circulair systeem? Luister naar deze en vele andere weetjes in de
podcast.

Holtesch

Op naar het volgende seizoen
Na de oogst van boekweit, baktarwe en huttentut is het
perceel ingezaaid met een groenbemester, een mix van
onder andere bladrammenas en mosterdzaad.
Staatsbosbeheer hee� 80 kuub organisch materiaal
gebracht, dat in het voorjaar ondergewerkt zal worden.

Daarmee bereiden we de bodem voor op een nieuw seizoen. Deze maand is het eerste
gedeelte van het perceel SKAL-gecertif iceerd, volgend jaar mogen we daar biologisch
gecertif iceerde producten van verkopen. De keverbank staat vol in het zaad, een mooie
wintervoorraad voor de f auna op het perceel.
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Nieuws van diverse percelen
Het grasland van perceel Noordbeemster is na een extreem droog groeiseizoen in rust.
Het vrijwilligersteam hee� echter genoeg om handen, zoals het verkrijgen van een eigen
toegangsdam tot het perceel. Verder komt er overleg met boer Tim Zijp over de plannen
met de 8.2 hectare grond vanaf  de zomer van 2023.

De Biesterhof  (Millingen) had het zwaar met de droge periodes in augustus en
september, zoals hier te lezen.

Recent hee� de Universiteit Leiden met studenten weer een meting op Oud Ade
gedaan (Polderlab) en er een artikel over geschreven. De uitkomsten laten nog even op
zich wachten, maar we kunnen wel met een bondig inf ormatief  f ilmpje  (4,5 min) over hun
schouders meekijken. Maarten Schrama vertelt bijvoorbeeld over de plannen met het
perceel met hulp van zes boeren. 

Wassenaar

Schone sloten

De open dag begin september gaf  Ria
Zonneveld veel energie om als
perceelcoördinator aan de slag te gaan. 
ʻIk ben trots op ons nieuwe perceel in
Wassenaar. De ruim 200 bezoekers op die
dag laat zien dat veel mensen enthousiast
zijn over onze plannen voor verbetering
van biodiversiteit op ons boerenland. Ik heb veel zin om met ons perceelteam aan de slag
te gaan. En ik ben onder de indruk van Land van Ons. Met een enkele prof essional en vele
vrijwilligers staat er een stevige organisatie. Plek 5 in de Duurzame 100 is dan ook
helemaal terecht. Het is even zoeken hoe wij als jonkies in Wassenaar daarbij aan gaan
sluiten. Dat komt vast goed. We gaan voor een duurzame transitie van ons boerenland in
Wassenaar. Het klimaat is bij ons in goede handen.̓

ʻIk vind het leuk om vanuit het perspectief  van een duurzame boer naar ons land te kijken.
Af gelopen week hebben we onze sloten schoongemaakt. Het waterschap vraagt iedere
landeigenaar jaarlijks de sloten te onderhouden. Zo blij� het water stromen en groeit de
boel niet dicht. Om de biodiversiteit te behouden hebben we de loonwerker gevraagd het
leven in onze sloten te respecteren. De opgehaalde bagger wordt dan op de oever
gelegd. Zo kunnen de meeste dieren die mee zijn gekomen weer terug de sloot in. We
kwamen aardig wat rivierkree�en tegen, die hebben we apart gezet en niet terug de
sloot in laten gaan.

Land van Ons in de media

Biologen van natuurorganisat ies en kennisinstellingen plaatsen dagelijks op
Nature Today berichten over actuele ontwikkelingen in de Nederlandse natuur.
Vorige week was dat  een uitgebreid artikel over Land van Ons. RIVM-medewerkers
vertellen over hun ervaringen met  'ons', en laten bestuurslid Janneke en boer
Howard aan het  woord. 

Land van Ons staat  samen met  boer Kees Sijbenga en landbouwkundige Peter
Brul in de internat ionale edit ie van het  Britse dagblad The Guardian.
Het  artikel staat  in het  teken van het  weer verbouwen van boekweit  in
Nederland. We kregen er al de nodige react ies op, onder andere vanuit  de
Oekraïense gemeenschap in Nederland, voor wie boekweit  een hoofdbestanddeel
is van hun voedselpatroon.
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m2 cadeau geven zelf  m2 land kopen

In het  Gelderse project  ʻAantrekkelijke (voedsel)boslandschappenʼ is De
Biesterhof in Millingen een van de zes percelen/bedrijven waar met  meer
(voedsel)bos de klimaatbestendigheid, CO2– en st ikstofreduct ie en vooral
biodiversiteit  wordt  bevorderd. Dit  bericht komt van Duurzaamnieuws.nl, een
website die de transit ie naar een duurzame samenleving wil helpen versnellen. 

De Open Dag op de Onneresch was voor RTV Drenthe aanleiding voor een artikel
over ons perceel in Groningen.

Nieuw: verdeelpunten voor flyers
We krijgen geregeld de vraag van deelnemers of  we Land
van Ons-f lyers kunnen sturen om uit te delen aan
vrienden, f amilie, collegaʼs of  andere geïnteresseerden,
of  om zelf  mee te f lyeren. Tot nu toe werden deze vanaf
één locatie verstuurd, maar dat kan veel e�iciënter én
milieuvriendelijker. Daarom hebben wij af gelopen zomer
via sociale media een oproep gedaan om je bij ons aan te
melden als ʻf lyer-verdeelpunt .̓ En met succes: je kunt nu
door heel het land f lyers ophalen! Een volledig overzicht

van de verdeelpunten is hier te vinden. Wil je ook f lyer-verdeelpunt worden? Stuur ons
dan een e-mail!

Verdubbel je impact: samen op een missie

Met grond op je dak, meer land

Wat Land van Ons op de grond doet, doet
Dakbloemenweide  op de daken. Omdat
Dakbloemenweide onze duurzame missie
voor meer biodiversiteit deelt, hebben wij de
handen ineen geslagen. Als je als deelnemer
een aankoop doet bij Dakbloemenweide,
geven zij weer terug: voor de aanschaf  van elke m2 aan dakbloemen, doneren zij 1 euro
aan Land van Ons. Zo staan we samen voor een sterk en gezond ecosysteem, onder onze
voeten en boven ons hoof d!

Webinar op dinsdag 22 november om 19.30 uur met
Johan Vollenbroek, voorzitter van MOB (Mobilisation f or
the Environment). Met hem praten we onder andere over
PAS-melders, de waarde van de natuurvergunningen,
hoe provincies omgaan met uitkoop of  de overheid leert
van alle procedures die worden aangespannen.

ALV (Algemene Leden Vergadering) op dinsdag 29
november om 19.30. Op de agenda onder meer: een
eerste (ook f inanciële) terugblik op 2022, de begroting
voor 2023, aandacht voor onze percelen, ingebrachte

punten door leden.

Wil je een punt aan de agenda toevoegen? Mail je voorstel uiterlijk 16 november naar
bestuur@landvanons.nl
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Op de website vertellen deelnemers over hun
mot ivat ie om zich bij Land van Ons aan te sluiten. 

Deze nieuwsbrief verschijnt rond de 15e van elke
maand. Copyright © 2022 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 het
verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap. Dit doen we in 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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