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Geld geven in ruil voor
aardbeien en zelf graan zaaien
Peet en Elza de Krom van De Kromme Lepel in het
Brabantse dorpje Lepelstraat willen hun 6,6 hectare
tuinbouwgrond met 4,06 hectare uitbreiden. Voor
deze aankoop is 228 duizend euro nodig. Met crowd
funding willen Grondbeheer en de ondernemers het
grote bedrag in heel veel kleine stukjes bij elkaar
werven.
Lees verder op pagina 2.

“Ik vind het heel
belangrijk dat
er vrije grond
gecreëerd
wordt door de
maatschappij
zelf.”
Vervolg van pagina 1.
De beoogde nieuwe grond van De Kromme
Lepel ligt dichtbij het huisperceel. Peet
loopt er al vijfentwintig jaar regelmatig
langs en kent de geschiedenis.
Peet: “Het is akkerbouwgrond waar bieten,
aardappels en graan op geteeld is. Het
is altijd gangbaar bewerkt. Er zit geen
wormpje in maar uit ervaring weet ik
dat dat helemaal goed gaat komen.
Als we het over drie maanden kunnen
pachten, gaan we beginnen met de
bodem weer levendig te maken. Ik ga

er compost met wormen op aanbrengen. Om de grond
open te breken, zetten we er diep wortelende gewassen
op zoals boekweit en luzerne.”

Steen, plant, dier en mens
De nieuwe hectares bieden Peet de mogelijkheid om de
Demeter-aspecten van zijn bedrijf te versterken. Om te
beginnen kan de kringloop van het bedrijf beter gesloten
worden. Peet: “Wij voeren redelijk veel compost aan van
buitenaf. Als ik meer hectares heb, kan ik mijn eigen
groenbemesters en hooi telen. Het hooi gebruik ik om de
bodem tussen de aardbeienplanten te bedekken. Op een
Demeter-bedrijf hoort vee. Steen, plant, dier en mens:
je hebt ze alle vier nodig voor een evenwichtig systeem.
We hebben nu twee pony’s en wat kippen maar het lijkt
me mooi om er twee of drie runderen bij te houden. Dat
alles met elkaar verweven is, kun je heel duidelijk zien
aan de vogels. In het voorjaar gebruiken ze de uitvallende
wintervacht van de pony’s voor hun nesten en eten ze de
rupsen uit mijn spruitjes.”

deze aankoop gaan Grondbeheer, Peet en Elza met
vereende krachten werven via crowdfunding: aan een
grote groep mensen die zich betrokken voelen bij
De Kromme Lepel wordt gevraagd om een klein beetje
geld te schenken. Als bijvoorbeeld 380 mensen gedurende
vijf jaar elke maand een tientje schenken, hebben ze met
elkaar de benodigde 228 duizend euro bij elkaar gelegd.
Peet: “Ik vind het heel belangrijk dat er vrije grond
gecreëerd wordt door de maatschappij zelf. We zijn met
elkaar verantwoordelijkheid om vruchtbare landbouw
grond te garanderen voor toekomstige generaties.”

Mystieke ervaring
Peet en Elza willen niet alleen hun hand ophouden: ze
gaan ook wat teruggeven. Peet: “Vier keer per jaar zullen
we de schenkers uitnodigen op ons bedrijf. In juni en
augustus om aardbeien en boontjes te plukken, in oktober
om wintergraan te zaaien en in de winter om mee te
helpen met het snoeien. Met name het graan zaaien is een
mystieke ervaring waar mensen veel aan kunnen beleven.”

Crowdfunding
De hectares worden in eerste instantie aangekocht
door De Nieuwe Rentmeester, een stichting die grond
aankoopt met leengelden. Het is de bedoeling dat de
nieuwe hectares binnen vijf jaar worden vrijgekocht
door Stichting Grondbeheer. Het benodigde geld voor

Wilt u meedoen met de actie voor De Kromme Lepel?
Kijk op www.bdgrondbeheer.nl of bel Loes van Loenen,
tel. 06-50525913. U kunt ook een gift overmaken op
19.84.86.197 t.n.v. Stichting Grondbeheer, Dronten
o.v.v. Campagne Kromme Lepel.

Periodiek schenken of een legaat.
Past dat bij u?
Notaris Marjolein Elings-van Hooidonk van
Van Rhijn Notarissen in Zeist geeft uitleg.

Wat is het voordeel van periodiek schenken?
“De meest eenvoudige manier van schenken is
gewoon geld overmaken. Maar u moet minstens
1% van uw drempel-inkomen schenken voordat u
het deels van de belasting kunt aftrekken. Als u het
goede doel een warm hart toedraagt en meerdere
jaren achter elkaar wilt schenken, dan is het slim om
voor een periodieke schenking te kiezen. Die is wel
geheel aftrekbaar, ongeacht de inkomensdrempel.
De belastingdienst erkent een periodieke schenking
alleen als het bij de notaris is vastgelegd.”

Wie regelt en betaalt de notaris?
“De akte van een periodieke schenking kunt u het snelste
en makkelijkste door het goede doel laten regelen.
Afhankelijk van het schenkbedrag betaalt het goede doel

ook de notariskosten. U kunt overigens meerdere doelen
opnemen in één akte. Als u periodiek aan Grondbeheer gaat
schenken, kunt u kosteloos nog vier andere organisaties
opnemen. Sommige mensen beginnen niet aan een periodieke
schenking omdat ze denken dat het een heel gedoe is.
Maar dat valt erg mee. In het geval van Grondbeheer krijgt
u het formulier thuis gestuurd. Dat hoeft u alleen nog maar
in te vullen en met een kopie van een geldig legitimatie
bewijs terug te sturen. Dat is alles. U hoeft dus niet zelf
naar de notaris toe.”

Hoe lang is de periode van periodiek schenken?
“Vijf jaar is de minimale termijn voor de belastingdienst.
De meeste mensen hebben dat in hun hoofd zitten. Maar
u kunt uzelf de vraag stellen: wil ik dat wel? Een langere
periode is ook mogelijk en soms praktischer. Bij faillissement,
arbeidsongeschiktheid of overlijden vervallen de resterende
termijnen.”

“U kunt een verschil maken
in de wereld als u aan een
goed doel schenkt.”

Wat is een legaat?
“Een legaat is schenkgeld na overlijden. U kunt een
goed doel opnemen in uw testament. Ook een legaat
krijgt alleen officiële erkenning als het bij de notaris is
vastgelegd.”

Waarom schenken mensen?
“U kunt een verschil maken in de wereld als u aan een goed
doel schenkt. Als u een klik hebt met de doelstelling is het
bovendien leuk om in financiële zin bij te dragen. In het
geval van Grondbeheer kan er met uw schenking grond vrij
gemaakt worden. Daarmee wordt het ook een beetje uw
grond. Het geeft een goed gevoel als u over een Demeterbedrijf loopt en kunt denken: mede dankzij mij kan dit
bestaan. Met een schenking of legaat kunt u iets nalaten
aan de wereld. Voor veel mensen is dat een prettige
gedachte.”

Grondbeheer is een ANBI
In de afgelopen vijf jaar heeft Stichting BD
Grondbeheer van vijf mensen legaten ontvangen
ter waarde van 562.322 euro. Inmiddels geven
24 donateurs een periodieke schenking met een
gezamenlijke waarde van 26.159 euro per jaar.
Omdat Grondbeheer erkend is als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) krijgt de organisatie
vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting.
Bovendien is de stichting dusdanig georganiseerd
dat elke euro schenkgeld aan de aankoop van
grond besteed wordt. De legaten en schenkingen
komen dus 100% ten goede aan het vrij maken
van biodynamische landbouwgrond.
Meer info over periodiek schenken aan
Grondbeheer: kijk op www.bdgrondbeheer.nl
of bel Loes van Loenen, tel. 06-50525913

Hoe gaat het ondertussen op
Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen?
Bestuurder Ronnie Horstman brengt verslag uit:
“Het enthousiasme is hier voelbaar in een steeds groter
groeiende groep mensen die op deze plek wil onder
nemen. Met elkaar maken we er een mooi bedrijf van.
Nadat eerst de buitenkanten van de gebouwen verfraaid
zijn, hebben we nu ook de binnenkanten versneld
opgeknapt. Bijna alle zalen hebben een schilderbeurt en
nieuwe gordijnen gekregen. De gezamenlijkheid groeit
ook: de tuinman geeft les op de academie, de academie
maakt gebruik van de tuin, en zo is er ook uitwisseling met
restaurant en zaalverhuur. Met de buren, die in de huizen

rondom het landgoed wonen, hebben we een prettig
contact. Ze laten mij weten dat ze niet alleen blij zijn dat
het landgoed gecontinueerd wordt maar dat het ook in de
lift zit. Financieel gaat het redelijk: we kunnen de huur en
pacht betalen en we hebben een paar mensen in dienst.
We zijn nog steeds afhankelijk van veel vrijwillige arbeid
maar gelukkig hebben we daarin nooit handen tekort.”
Meer info over de Campagne voor Kraaybeekerhof zie:
www.bdgrondbeheer.nl

Ellen leest voor!
In de geromantiseerde non-fictie ‘De aarde zal weer vruchtbaar zijn’ heeft schrijver Ellen Winkel
de geschiedenis van de BD-landbouwbeweging tot leven gebracht. Ook de eerste grond
aankoop in 1979 door Grondbeheer komt in het boek aan bod. Op zaterdag 6 juli is Ellen
aanwezig op de landgoedfair van de Noorderhoeve, een van de pachters van Grondbeheer
(zie pagina 8). In het strobalentheater zal ze die dag voorlezen uit eigen werk. Tevens kunt u
met de schrijver in gesprek gaan of een boek kopen (€ 19,95) en laten signeren. Het boek is
ook verkrijgbaar via de (online) boekhandels.
Meer info over de landgoedfair: www.noorderhoeve.nl.

Bedankt!

Raad van Bestuur

Veel beekjes maken een groot water. Dankzij
alle donaties en schenkingen heeft Grondbeheer
inmiddels 188,1 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.

Kees van Biert, voorzitter, Severijn Velmans, lid
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

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

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

4,7

4,7

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

188,1

hectare

Totaal
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