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Van de voorzitter

Kwalitatief  rendement

Deelnemen in Land van Ons doe je omdat je geloo� dat we met elkaar in staat zijn de
biodiversiteit op onze landbouwpercelen te verbeteren. Door gestructureerd te
monitoren, onder andere met behulp van bodemmonsters en inventarisatie van f lora en
f auna, verzamelen we daarover data.

Zichtbaarder is eigenlijk al vanaf  het begin wat voor gewassen we op onze akkerpercelen
laten groeien. In 2020 was dat 8 ha boekweit op ons eerste perceel in Hooghalen. Een
insectentrekker bij uitstek.
Nu, 3 groeiseizoenen verder, liggen er plannen voor een hele trits interessante
gewassen: nog steeds boekweit, maar ook huttentut, koolzaad, vlas, gerst, spelt,
baktarwe, luzerne, lupine, veldbonen, triticale en haver. En dan hebben we het nog niet
over de cranberries die in Oud Ade op het perceel komen te staan.

Ook voor het f inanciële hoef  je Land van Ons niet links te laten liggen. Het is geen doel,
maar je inleg van 2020 kan je met een plusje van 2,3% aan de coöperatie terug verkopen.
Doen? Nee natuurlijk niet! Tenzij je de centen heel hard nodig hebt. Denk aan de lange
adem die we met elkaar moeten hebben. Al het leven zal ons er dankbaar voor zijn.
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Voorzitter bestuur,

Actuele aantallen:
240 ha aangekocht plus 35 ha in overdracht

23.142 deelnemers

Gezocht: deelnemers provinciale Groenboerenplan-platforms
Het platf orm GroenBoerenplan stree� naar 600.000 ha biologische landbouw. Dit spoort
geheel met de doelstellingen van Land van Ons, dus zijn we aangehaakt.
Op korte termijn zoeken we uit elke provincie twee (of  meer) deelnemers die namens
Land van Ons willen aansluiten bij de 12 provinciale GroenBoerenplan-platf orms. Deze
platf orms moeten de (lokale) ideeën van het Groenboerenplan inbrengen bij de
provincies. Die stellen nu namelijk gebiedsprogramma's op, die op 1 juli bij het kabinet
moeten liggen. Elk van de 12 provinciale GroenBoerenplan-platf orms richt zich dus op zijn
eigen provincie.

Ben, of  ken, je iemand die dit misschien wil namens Land van Ons? Aan dit mailadres kan
je je eigen belangstelling of  die van een ander laten weten, dan nemen we snel contact
op over de uitvoering.

Er-op-uit met Perceeltochten
Sinds een jaar is er een LvO-perceel-kennisoverleg. Deze groep wisselt ervaringen uit met
LvO-educatie over biodiversiteit en duurzame landbouw. Het idee ontstond om op
percelen f iets- en wandelroutes uit te zetten. Daarmee brengen we verschillende
percelen onder de aandacht en delen we tegelijkertijd inf ormatie over Land van Ons, het
perceel en de biodiversiteit en duurzame landbouw in de omgeving.

Met gepaste trots presenteren we twee (f iets)tochten rond de percelen in Empe en
Hooghalen. (Zie onder 'locatie'.) Het is de bedoeling het aantal perceeltochten snel uit te
breiden en op de betre�ende percelenpagina te vermelden. Kijk daarom regelmatig.

Gloort er wat in Teuge?
Ssst… De Stentor hee� lucht gekregen van een ʻOns kent Ons actieʼ tussen een
deelnemer en een boer in Teuge. 

Boeren van Ons

Robert en Klarieke in Hasselt
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Komende zomer verhuizen Robert en
Klarieke naar Hoeve de Roebol op het
recent aangekochte perceel van Land van
Ons in Hasselt.

Robert (25) werkte van jongs af  aan elke
zaterdag en alle vakanties bij andere
boeren. 'Misschien wel een gekke kronkel:
hard werken zonder uitzicht op een eigen
bedrijf,' erkent Robert. 'Je kunt het ook
"een passie voor boeren" noemen,' vult
zijn echtgenote Klarieke aan. 'Je zit vrijwel

elke avond met een vakblad op de bank om je te verdiepen in koeien en landbouw. Dan
vertel je ineens enthousiast over een ontdekking.'

Klarieke erkent dat ze als leerkracht niet alles van Roberts interesses snapt, maar dat ze
met wat doorvragen samen verschillende ideetjes hebben omarmd of  af geschoten. Ze
ziet het helemaal zitten om binnenkort op de boerderij te gaan wonen. Ook het meer
samen zijn lonkt: 'Straks stapt hij vanuit huis zo de stal in. Als ik vrij ben dan zijn we altijd
samen, Robert is immers altijd thuis!'

Lees het complete interview met Robert en Klarieke Kuiper en het huidige
boerenechtpaar Freddie en Erna Aalberts.

Omics in de polder
Onderzoekers en studenten van Hogeschool
Leiden meten het e�ect van bemesting op de
bodem en het oppervlaktewater van de Vrouw
Venne-polder.

Om deze complexe ecosystemen sneller en beter
te begrijpen wordt gebruikt gemaakt van de omics-
technieken Metabolomics en Metagenomics. Bij
ʻomicsʼ-technologieën gaat om het beoordelen van
grote hoeveelheden gegevens.
Inf ormatietechnologie is dan ook een essentieel

onderdeel bij het omics-wetenschappelijk onderzoek. Lees meer over het RAAK-publiek-
project ʻOmics in de polder ,̓ dat op 1 januari 2023 is gestart. 

...brengt Land van Ons tot leven!
We zijn druk bezig de oogst van 2022 tot producten
te verwerken. Er is onder meer spelt geteeld, dat
we verwerken in ons pannenkoekenmeel, samen
met boekweit en tarwe. Ook zijn we bezig met een
nieuw koekje en staat er muesli/granola op de lijst
van introducties. Houd dus de webshop in de
gaten, waar nu al lekkere producten te vinden zijn. 
Nieuw deze maand zijn (op veler verzoek) de
grotere f les (250ml) huttentutolie en een grotere
pot (200 gram) boekweithoning.

In januari is de nieuwe webshop gestart - en dat hebben we geweten! Er is een grote
hoeveelheid bestellingen gedaan, geweldig! Zoveel dat een aantal producten (nagenoeg)
op zijn. Wil je nog de kleine potjes honing of  chocolate chip-koekjes kopen, wees er dan
snel bij want we zijn bezig met de laatste twee dozen. Geen van beide producten keert
terug in ons assortiment.
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Onze percelen
Land van Ons beheert op dit moment 15
percelen verspreid over bijna
alle provincies. Bekijk het kaartje op de
website  voor inf o.

Friesland: Triemen, Kollumerzwaag en
Bakkeveen

Groningen: Onnen

Drenthe: Hooghalen

Noord-Holland: Oudendijk 

Overijssel: Lettele en Hasselt

Gelderland: Millingen en Empe

Zuid-Holland: Oud Ade, Wassenaar en
Strijen

Noord-Brabant: Halsteren

Zeeland: Kruiningen

Het mooie van de korte keten is dat we onze bijzondere gewassen verwerken
tot heerlijke producten. Soms om direct te consumeren en soms om verder mee aan de
slag te gaan.
Het lijkt ons leuk om alle toepassingen, recepten en ideetjes met elkaar te delen. Op deze
manier genieten we er allemaal nog meer van!

Er staan al een aantal nieuwe recepten in de blogs van de webshop. Bijvoorbeeld het
simpele maar erg lekkere recept  voor een brood van boekweitmeel. Soms biedt het
toevoegen van meer ingrediënten en een extra bewerkelijke bereiding een extra
succesvol eindresultaat, maar er zijn ook recepten die een wonder van eenvoud zijn! Heb
je ook een lekker recept gemaakt met de ingrediënten van Land van Ons? Mail het ons. 

Oud Ade

Winterwandeling op 5 maart
Op zondagochtend 5 maart is er gelegenheid om ons perceel de Vrouwe Vennepolder in
Oud Ade , te bezoeken met een winterwandeling door dit weidegebied. De
gidswandeling duurt anderhalf  tot twee uur en is geschikt voor mensen die goed ter
been zijn. We maken groepen van maximaal tien deelnemers per gids, daarom is vooraf
aanmelden vereist. Mail het aantal deelnemers onder vermelding van ʻWinterwandeling
Land van Ons .̓ 
 In de bevestigingsmail ontvang je het verzameladres en de begintijd.

Kom vooral met de f iets of  het openbaar vervoer. Vanaf  de parkeerplaats is het zoʼn 15-20
minuten lopen naar de verzamelplaats.

Millingen

Tuinbedden opwerpen

Op de Biesterhof  is begin deze maand
een begin gemaakt met de aanleg van de
tuinderij. Inmiddels is er al 450 meter aan
compostbedden gelegd! En er moet nog
bijna 200 m bij. Vorige maand plaatste boer
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Howard zijn voornemens op zijn website . 

Perceleninfo op Facebook en Insta
Acht percelen hebben inmiddels een eigen pagina op Facebook en/of  Instagram. We
zetten ze even voor je op een rij:

Op Facebook: Empe,  Holtesch, Lettele, Noordbeemster, Onneresch, Oud Ade,
en Wassenaar.

Op Instagram: Lettele, Millingen, Noordbeemster, Wassenaar en Oud Ade.

Een jaar later...
Donderdag 10 f ebruari 2022 maakten Voedselpark Amsterdam en Land van Ons op een
persconf erentie hun intentie openbaar om samen een deel van de Lutkemeerpolder te
kopen. Dat hee� de nodige stof  doen opwaaien, de perikelen in de Lutkemeerpolder
staan regelmatig. In dit media-overzicht  kun je volgen wat er de laatste jaren over in de
pers verscheen. (Ook te vinden op Instagram.)

Vorig jaar om deze tijd stelden we Claudi en Howard voor als ʻStartende boeren in
Millingen .̓ Sindsdien timmeren ze f link aan de weg met ontwikkelen op De Biesterhof  en
zijn het ware ambassadeurs van Land van Ons geworden. Betere boeren kunnen we niet
hebben! (Ook te vinden op Instagram.)

Een jaar geleden liepen Rob le Rutte en Marin van Sprang voor het eerst door hun
inmiddels aangelegde hoogstam-appelboomgaard op perceel Empe. Naar verwachting
duurt het vijf  tot tien jaar voordat de appelbomen vrucht geven, appels die extra smaak
geven aan de cider van deze twee enthousiaste pachters. Rob en Marin willen
hoogstamboomgaarden in de IJsselstreek behouden. Vroeger had elke boerderij wel een
boomgaard waar de koeien onder konden grazen. Gelukkig zijn die er nog steeds en
zorgen Rob en Marin er voor dat het f ruit weer een bestemming krijgt: lekkere cider van
appels uit hoogstamboomgaarden.

Is een perceel in Natura 2000-gebied
wel zinvol voor ons?
Het is een misverstand dat landbouwgrond binnen
een Natura 2000-gebied al voldoende biodiversiteit
stimuleert. Land van Ons kan ook in zoʼn gebied
een voorbeeldrol vervullen, zeker als het reguliere
landbouwgrond betre�. Neem bijvoorbeeld het
Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen. Dit
gebied hee� zijn Natura-status gekregen
teneinde met (intensief ) agrarisch gebruik de
overwinterende ganzen en eenden te voeden. Dat
met eiwitrijk gras en de (oogst)resten van graan en

suikerbieten in een landschap met veel ʻopenheid .̓ Land van Ons doet het liever anders.
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m2 cadeau geven lidmaatschap cadeau geven

Omdat we nog genoeg toe te voegen hebben, willen we ook (juist) in dit Natura 2000-
gebied grond kopen, als onze deelnemers dat goed vinden.

Natura 2000-gebieden vormen een netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie.
Nederland hee� ruim 160 Natura 2000-gebieden, met een oppervlakte van ruim 1,1 miljoen
ha. Ongeveer 69% is water, de rest land (ca 341.000 ha). De Nederlandse Natura 2000-
gebieden zijn gekozen op basis van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn, en aangewezen
door het Ministerie van LNV.

Vrijwillige inkoper gevraagd
Het team Korte keten is recent uitgebreid met een
webshop-beheerder, een levensmiddelen-
technoloog en een marketeer.
Nu zoeken we nog een inkoper voor de verwerking
van oogst tot verkoopproducten. Taken zijn
inkopen van materiaal en contacten met alle
ketenschakels tot aan de webshop.
Lijkt dit je wat en heb je één tot anderhalve dag per
week beschikbaar? Bekijk dan de complete
vacaturetekst .

Sprekers gezocht

Draag je Land van Ons een warm hart toe en vertel je graag en enthousiast over ons
initiatief ? Dan hebben wij jou nodig!

De (naams)bekendheid van Land van Ons wordt groter, dat merken wij onder meer aan de
verzoeken om presentaties te houden. Tot nog toe hebben we aan die verzoeken kunnen
voldoen dankzij de inzet van vrijwilligers als bestuursleden, mensen uit perceelteams en
uit landelijke teams. Maar hun tijd en beschikbaarheid is niet oneindig.

Om aan de vraag te blijven voldoen zouden wij graag kunnen putten uit een 'sprekers-
vijver', met een goede geograf ische spreiding. We zoeken daarvoor mensen die
presentaties over Land van Ons willen houden voor kleine en grotere groepen. Een
prof essionele PowerPoint-presentatie over Land van Ons is beschikbaar en er zal een
inwerk/kennis/instructie-sessie worden georganiseerd. Belangstelling voor en kennis
over biodiversiteit en het agrarisch gebeuren in Nederland is een pré voor deze rol.

Aanmelden kan hier, neem voor meer inf ormatie contact op met Caroline de Roos.

Doneren aan Land van Ons

Iedereen die Land van Ons een bedrag wil schenken
of  nalaten kan dat f iscaal aantrekkelijk regelen via
Stichting Voorgrond, dankzij de ANBI-status van deze stichting, die overigens ook
andere, soortgelijke initiatieven ondersteunt.

Webinar op 28 f ebruari om 19.30 uur, waarin onze
boeren Howard Koster en Kees Sijbenga met elkaar
in gesprek gaan over hun vak.
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Op zondagochtend 5 maart: winterwandeling Oud
Ade aanmelden

Webinar op 30 maart om 19.30 uur,
waarin deelnemers Jan Wittenberg en Ingrid
Schenk vertellen over de boeiende geschiedenis
van onze percelen.

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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