JAARVERSLAG STICHTING MENSEN VOOR DE AARDE 2018
De stichting is blij te constateren dat de door haar ingebrachte gronden in c.v. ’t
Leeuweriksveld conform de doelstelling van de stichting beheerd worden. Op deze eerste 3
hectare grond van de stichting is in 2018 een vijver van 10 x 10 m gegraven (2,5 m diep). De
grond rondom de vijver wordt bestemd voor natuurontwikkeling en hierop zijn diverse
soorten inheemse bomen en struiken aangeplant. Het gehele perceel wordt consequent
volgens de zeer strenge Demeter-normen beheerd, hetgeen de biodiversiteit duidelijk
waarneembaar ten goede komt. Op 1 ha ligt blijvend grasland, op 0,25 ha is een blauwe
bessengaard aangelegd. Deze beide percelen vertonen, naast en door het “productiegewas”
een rijke vegetatie van wilde bloemen en kruiden, die als verrijking van het landbouwbedrijf
beleefd wordt en zorgvuldig gekoesterd wordt. Het weiland wordt extensief begraasd door
koeien van het oorspronkelijke Nederlandse rundveeras Fries-Hollands. De overige 1,75 ha is
in gebruik voor kleinschalige akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, in totaal worden hierop
70 verschillende gewassen geteeld. Naast “productiegewas” worden ook bloemstroken
aangelegd waarop inheemse wilde bloemen gezaaid worden. Er is ruimte gegeven aan een
biologisch werkende imker om zijn bijen hier te laten vliegen. Er hebben diverse
rondleidingen plaatsgevonden, waarmee de bewustwording t.a.v. het belang van mens-,
milieu- en natuurvriendelijke landbouw is gestimuleerd. Op 6 oktober vond een drukbezocht
oogstfeest plaats, waarbij het publiek van alle geteelde groenten zelf mocht oogsten.
Hier volgt een overzicht van de verdere activiteiten van de stichting in 2018:
Januari 2018 gesprekken met hoeve Rosmerta in Zwartemeer, vertegenwoordigd door
Saskia van Goelst, over aansluiting bij Stg. Mensen voor de aarde. De aansluiting kan
doorgang vinden als er een ANBI-status voor de stichting is.
Februari 2018 Presentatie stg. Mensen voor de aarde en c.v. ’t Leeuweriksveld in het kader
van vorming en toerusting van PKN Oosterhesselen in de kerk in Oosterhesselen. I.s.m.
biologisch akkerbouwbedrijf mts. Lanting te Oosterhesselen, door beide boeren zelf
opgeluisterd met zang en piano.
12 maart 2018 Presentatie stg. Mensen voor de aarde en c.v. ’t Leeuweriksveld in
samenwerking met biologisch cateringbedrijf Oogsten, koken en eten van Alberta Rollema in
de bibliotheek van Klazienaveen.
15 november 2018 Gastles op biologisch-dynamische landbouwopleiding AeresWarmonderhof over stg. Mensen voor de aarde en c.v. ’t Leeuweriksveld
November 2018 Presentatie Stg. Mensen voor de Aarde en c.v. ’t Leeuweriksveld voor de
Katholieke ouderenbond Zuidlaren, in de katholieke kerk ter plaatse.
Winter 2018-2019 10 studie-avonden op b.d.boerderij ’t Leeuweriksveld over de sociale
driegeledingsidee en haar implicaties voor de economie.

September 2018 Inrichting en opening antroposofische bibliotheek op de zolder van b.d.
boerderij ’t Leeuweriksveld. De bibliotheek is gedurende 6 dagen per week van 8-18u vrij
toegankelijk, boeken lenen is kosteloos.
December 2018 Publicatie van een artikel van de hand van Wouter over Stg. Mensen voor de
aarde en ’t Leeuweriksveld in themanummer van het tijdschrift Dynamisch perspectief over
“De waarde van grond”
Preparatendagen op 2 april, 30 september en gedurende het hele groeiseizoen elke laatste
zaterdag van de maand. Op deze dagen wordt spirituele bemesting bereid en uitgebracht
over de akkers en weilanden van b.d.boerderij ’t Leeuweriksveld. Ook worden spirituele
preparaten gemaakt en toegevoegd aan de mest- en composthopen.
14 nov 2018 Bestuursvergadering van de stichting.

