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Wissel van de wacht
Herfst 2012 hebben voorzitter Jan Diek van Mansvelt
en vice-voorzitter Jaap van der Haar afscheid genomen
van Stichting Grondbeheer. In hun bestuursperiode
van vijf jaar is de organisatie gestaag gegroeid van
10 pachters (166,3 hectare) naar 13 pachters (188,6
hectare). Dankzij het stevige fundament dat zij onder
de organisatie hebben gelegd, is het vertrouwen in
de stichting enorm gegroeid: op de wachtlijst staat
een recordaantal van 20 ondernemers (ruim 400
hectare). De nieuwe voorzitter Kees van Biert en zijn
rechterhand Severijn Velmans hebben de schone taak
om nieuwe financieringsvormen te onderzoeken zodat
we potentiële pachters versneld van dienst kunnen zijn.

Grondbeheer staat als een
huis en zet haar ramen open
voor de toekomst

Jan Diek van Mansvelt

Jaap van der Haar

Vijf jaar geleden constateerde de Raad van
Toezicht van Stichting Grondbeheer dat de
pioniersfase toch echt voorbij was: er moest
energie vrijgemaakt worden voor de volgende
fase. In september 2007 herschreven Jan
Diek van Mansvelt en Jaap van der Haar met
het bestaande bestuur de visie, missie en
doelstellingen. Het jaar daarop werden ze als
respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter
gevraagd om de organisatie nieuw elan in
te blazen. Hun taak zit erop: Grondbeheer is
geprofessionaliseerd en volwassen geworden.
In november geven ze het stokje door aan Kees
van Biert en Severijn Velmans. Hoe kijken Jan
Diek en Jaap terug op hun bestuursperiode?
En hoe zien zij de toekomst van Grondbeheer?

Jaap: “De afgelopen vijf jaar hebben we ons gericht op vier

Jaap: “Grondbeheer is er klaar voor om eigen visies

kerngebieden. Als eerste hebben we de organisatiestructuur
opgeschud en tegen het licht gehouden. Met een goed
draaiboek en duidelijke functies en taken staat de organisatie
nu als een huis. Als tweede hebben we het fundament gelegd
voor een warme en betrokken relatie met onze boeren
en donateurs. Ook hebben we een fondsenwervingsplan
geschreven waar we elk jaar stapjes uithalen voor de
werkplannen.”

te ontwikkelen waarmee ze het voortouw neemt in de
maatschappelijke en politieke dialoog. De hoge grondprijzen
roepen bijvoorbeeld de vraag op of je de aarde onder je
voeten eigenlijk wel kunt bezitten. De lucht boven je hoofd is
toch ook geen eigendom? Over zulke vraagstukken kunnen
wij opinieverhalen gaan schrijven.”

Jan Diek: “Een krachtige aanpak van de PR is essentieel,
want onbekend maakt onbemind. Daartoe hebben we de
huisstijl gemoderniseerd en de website geactualiseerd.”

Jaap: “Kennisontwikkeling en vriendenstichtingen rond de
bedrijven zijn de andere twee kerngebieden waar we intensief
aan gewerkt hebben maar wat nog lang niet af is.”

Jan Diek: “We hebben gezien dat er rondom een
biodynamische boerderij vaak een grote kring betrokken
mensen staat, die graag een bijdrage wil leveren. Daarom
stimuleren we ondernemers, die hun grond bij ons
willen onderbrengen, om hun netwerk en klantenkring te
mobiliseren. In die zogenoemde schenkerskringen zien wij
kansen om nieuwe grondaankopen te versnellen.”

Jan Diek: “Naarmate de milieuproblemen die wij als
samenleving veroorzaken steeds duidelijker aan het licht
komen, neemt de motivatie van mensen toe om daar gericht
iets aan te doen. Grondbeheer reikt een concrete oplossing
aan: met schenkgeld kunnen mensen biodynamische
landbouwgrond vrijmaken. Die vruchtbare aarde is de basis
voor een duurzame ontwikkeling van mens en cultuur. Wat
dat betreft blijft het werk van Grondbeheer enorm actueel.”

Verstand van
financiële zaken
Met trots stellen we u voor aan onze nieuwe voorzitter
Kees van Biert (55). Als boerenzoon heeft Kees zijn roots
op het platteland. Als ondernemer en consultant van een
internationaal opererend bedrijf heeft hij uitgebreide
kennis van beleidsvorming, strategieontwikkeling en
financiële structuren. Zijn bestuurservaring heeft hij
opgedaan in antroposofische en duurzame kring: de
Stichtse Vrije School, het Therapeuticum Zeist en het
Springtij Festival op Terschelling.

Kees van Biert

Ter voorbereiding op zijn nieuwe taak heeft Kees vier
pachtbedrijven van Grondbeheer bezocht.

Kees: “Wat me het meeste trof was de geweldige passie
en verbondenheid van de ondernemers met datgene wat
zij voortbrengen. Ik wist toen zeker: dit heeft toekomst,
hier wil ik mij mee verbinden. Ik vind het waardevol om
mijn kennis over financiële systemen bij Grondbeheer in te
zetten om de gemeenschap te verrijken. Ik voel een sterke
verantwoordelijkheid naar de generaties onder mij: wij
moeten de aarde beter achterlaten dan hoe we haar gekregen
hebben. Bij Grondbeheer zit ik op het voorste bankje om die
wens in vervulling te laten gaan. Ik zie voor Grondbeheer
een gidsfunctie naar een nieuw economisch model. Met
een groeiend aantal pachters, hectares en donateurs
wil ik dat Grondbeheer meer impact gaat krijgen op het
maatschappelijke speelveld. Ik ga mijn kennis en netwerk
inzetten om dat voor elkaar te krijgen.”

Severijn Velmans

Hart voor landbouw
Stichting Grondbeheer verwelkomt Severijn Velmans (34)
als lid van de Raad van Bestuur. Als jonge jongen verloor
Severijn zijn hart aan de landbouw: hij werkte wekelijks
mee op biologische bedrijven.
Severijn: “Aan de keukentafel voerden we discussies over
de hoge grondprijzen en hoe je grond gemeenschappelijk
zou kunnen beheren. Omdat ik wilde leren hoe onze
samenleving en economie werkt, heb ik Economie en Sociale
Wetenschappen gestudeerd.”

Severijn is projectleider bij PostNL Pakketten. De
bestuursfunctie bij Grondbeheer biedt hem de mogelijkheid
om zijn kennis en idealen met betrekking tot de
biodynamisch landbouw in de wereld te zetten.
Severijn: “Ik voel me heel erg vanuit de inhoud
aangetrokken tot de doelstellingen van de stichting. Dat
er voor de komende periode een nieuwe langetermijnvisie
geschreven moet worden, vind ik dan ook een aantrekkelijke
taak. Voor mij is het belangrijk dat we daarbij aansluiten op
de vraag die er leeft bij ondernemers en in de maatschappij.
Op dit moment doen steeds meer boeren een aanvraag bij
Grondbeheer. Ons kapitaal kan niet aan die vraag voldoen.
Ik vind dat we daarom nieuwe financieringsvormen moeten
onderzoeken.”
Ter voorbereiding op zijn taak heeft Severijn een
bezoek gebracht aan De Groenen Hof en Zorgboerderij
Thedinghsweert: “Ik was geraakt door de bevlogenheid en
het bewustzijn waarmee de ondernemers met hun bedrijf
bezig zijn. Ook was ik positief verrast hoe blij ze zijn met de
diensten van Grondbeheer. Ik verheug me erop om de andere
pachters te ontmoeten!”

Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen

Hoop, geloof en warm schenkgeld
voor Kraaybeekerhof
Langzaam herrijst Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen
als een feniks uit de as. Nadat het bestuur eerst alle
verlieslijdende activiteiten heeft stopgezet, bouwen ze in
samenwerking met nieuwe ondernemers de horeca en
landgoedwinkel stapje voor stapje weer op. Het resultaat
is dat er sinds jaren een positieve exploitatie is en er een
bescheiden winst wordt gemaakt. Met de ‘Campagne
Kraaybeekerhof’ werkt Grondbeheer aan de letterlijke
basis: in een jaar tijd hebben we 100 grote en kleine
schenkers geworven die met elkaar bijna 10% van de
grond hebben vrijgemaakt. Grondbeheer blijft de komende
periode mensen en bedrijven zoeken die zich (gedurende
vijf jaar) voor 1 euro per week tot 516 euro per jaar met
het landgoed willen verbinden.

Pioniers met pensioen

Raad van Bestuur

De pioniers van onze pachtbedrijven de Vrolijke
Noot uit Wapserveen en de Zonnehorst uit Punthorst
oriënteren zich op hun pensioen. Voor het eerst in haar
geschiedenis krijgt Grondbeheer met bedrijfsopvolging
na pensionering te maken. Per bedrijf brengt het een
specifiek vraagstuk mee. Bij de Zonnehorst bijvoorbeeld
zijn de bedrijfsgebouwen eigendom van de huidige
ondernemers. Voor hen is de verkoop ervan een stukje
oudedagsvoorziening. Tegelijkertijd is het belangrijk dat
hun opvolger niet met een te hoge schuld van start gaat.
Grondbeheer ziet het als haar taak om die twee aspecten
bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld door de grond onder de
gebouwen uit het economische verkeer te halen.

Kees van Biert, voorzitter (per 6 december 2012)
Severijn Velmans, lid (per 6 december 2012)
Jaap de Boer, secretaris & penningmeester
Loes van Loenen, communicatie & fondsenwerving

Raad van Toezicht
Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter
Maarten Gast
Justine Lantsheer
Christina van Tellingen

Bedankt!
Veel beekjes maken een groot water. Dankzij alle
donaties en schenkingen heeft Grondbeheer inmiddels
188,6 hectare biodynamische landbouwgrond
vrijgemaakt. Wij zijn trots op onze 13 pachters
die deze hectares vitaal en vruchtbaar houden. Zij
steken dagelijks hun handen uit de mouwen om
gezond voedsel te produceren in harmonie met de
omgeving. Wilt u ook bijdragen aan het vrijmaken van
biodynamische landbouwgrond in Nederland? Word dan
donateur of schenker. Kijk voor de mogelijkheden op
onze website of neem telefonisch contact met ons op.

Contact
Stichting Grondbeheer, biologisch-dynamische landbouw
Wisentweg 12, 8251 PC Dronten
Antwoordnummer 651, 8250 VB Dronten
0321-337513
info@bdgrondbeheer.nl
www.bdgrondbeheer.nl
19.84.86.197 t.n.v. Stichting Grondbeheer, Dronten
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Overzicht vrijgemaakte gronden
In onderstaand overzicht vindt u de biodynamische bedrijven
die grond pachten van Stichting Grondbeheer

Bedrijfsnaam

Plaats

Soort bedrijf

Jaar van
grondaankoop

Gepacht van
Grondbeheer (ha)

Totale
bedrijf (ha)

Zonnehoeve

Zeewolde (FL)

Gemengd bedrijf

1982

50,3

190,0

Hooge Kamp

Beemte Broekland (GD)

Tuinbouw

1984, 1990

8,6

8,6

De Grote Kamp

Drempt (GD)

Gemengd bedrijf

1984

4,0

19,0

De Korenbloem

Zeewolde (FL)

Akkerbouw

1990

55,4

250,0

Eindelienge

Ritthem (ZL)

Gemengd bedrijf

1991

4,3

12,0

De Vijfsprong

Vorden (GD)

Zorgboerderij

1992

3,1

63,0

Thedinghsweert

Tiel (GD)

Zorgboerderij

1995

28,7

28,7

De Vrolijke Noot

Wapserveen (DR)

Vruchtboomkwekerij en kleinfruit

1997

4,2

4,2

De Noorderhoeve

Schoorl (NH)

Zorgboerderij

1999

4,0

50,0

De Zonnehorst

Punthorst (OV)

Tuinbouw

2003, 2010

5,2

5,2

Landgoed Kraaybeekerhof

Driebergen (UT)

Tuinbouw, horeca en academie

2011

5,8

5,8

De Groenen Hof

Hilvarenbeek (BR)

Zaad- en groenteveredelingsbedrijf

2011

8,3

8,3

Kromme Lepel

Bergen op Zoom (BR)

Glas- en volle grond tuinbouw

2011

6,6

6,6

188,6

hectare

Totaal

