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Zoek de 3 verschillen

Op de foto
De Jaardag 2013 op Landgoed Thedinghsweert werd door een
recordaantal van 90 donateurs en belangstellenden bezocht.

Heeft u het al gezien? Op de website van Grond
beheer zijn drie noemenswaardige verschillen.
De verandering die direct in het oog springt, is de vernieuwde lay-out. De indeling is nu zo compact dat de
bezoeker met minder muisklikken door het menu kan
surfen. Een grootse toevoeging in een klein jasje is het
logo van het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen.
Afgelopen zomer heeft Stichting Grondbeheer dat toe
gekend gekregen. Voor donateurs, bedrijven en fondsen
is dat de garantie dat hun schenkgeld optimaal besteed
wordt aan het vrijmaken van grond. Last but not least zult
u ook het blauwe F’je tegenkomen. Als u daarop klikt,
komt u logischerwijs op onze Facebook-pagina. Dit digitale
domein wordt onderhouden door onze jongste freelancer
en heeft dan ook als doel om de nieuwe generatie warm
te maken voor de doelstellingen van Grondbeheer.
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De daad bij het woord
Een jaar geleden trad Kees van Biert toe als nieuwe
voorzitter van Stichting Grondbeheer. Zijn eerste
opdracht was om de ondernemers op de wachtlijst
van dienst te kunnen zijn. Hoe heeft Kees de daad
bij het woord gevoegd?

Voor de nieuwe voorzitter was het een harde confrontatie met
de werkelijkheid: op de wachtlijst stond een twintigtal boeren
en tuinders die dolgraag hun landerijen bij Grondbeheer wilde
onderbrengen. Er was echter geen financiële ruimte om ook
maar één van deze ondernemers direct van dienst te kunnen
zijn. Kees: “Met de huidige schenkingen en legaten kunnen we
eens in de tien jaar een nieuw bedrijf aankopen.”

Leengeld versus schenkgeld
Om te onderzoeken of er naast schenkgeld ook andere
financieringsvormen passend zijn, heeft het bestuur zich
geheroriënteerd op de doelstellingen van Grondbeheer.
Kees: “Onze conclusie was dat Grondbeheer niet met leengeld
moet gaan werken maar dat ze zich moet blijven richten op
het verwerven van schenkgeld. We hebben twee maatregelen
getroffen om onze fondsenwerving op een hoger plan te tillen.”
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Campagnes
De eerste maatregel is het werven door middel van cam
pagnes. Naast de Campagne voor Landgoed Kraaybeekerhof
is de Campagne voor De Kromme Lepel opgezet. Aan een
derde campagne wordt al actief gewerkt. Kees: “Met de
campagnes weet je precies waar jouw schenkgeld naartoe
gaat. Je kunt bij wijze van spreken de vierkante meters aanwijzen die jij vrijgemaakt hebt. Daardoor is het geen anonieme
schenking. Om de betrokkenheid te vergroten, zijn de ondernemers het gezicht van de campagne. Zo kun je bijvoorbeeld
picknicken bij Peet en Elza van De Kromme Lepel of groentes
kopen bij Theo van Kraaybeekerhof.”

Competenties
De tweede maatregel is het aan boord halen van kennis en
competenties. Kees: “Eind september is Ronald van der
Giessen toegetreden tot de Raad van Toezicht. Als directeur
van Het Oranje Fonds heeft hij aantoonbaar ervaring met het
werven van schenkgeld, ook is de sector voor hem bekend.
Gelijktijdig komt Willem Meijers, adviseur bij het Nationaal
Groenfonds, de Raad van Toezicht versterken. Met deze twee
zwaargewichten zal ook het netwerk en de zichtbaarheid van
Grondbeheer worden versterkt.”

Nieuw huis
Hoewel Grondbeheer met vernieuwde energie gaat inzetten
op het werven van schenkgeld is daarmee het probleem van
de wachtlijst nog niet opgelost. Kees: “We hebben een nieuwe
financieringsvorm ontwikkeld door naast Grondbeheer een
ander huis te bouwen: De Nieuwe Rentmeester.” Zie ook p4

Wisselwerking
De voorzitter kan terugkijken op een initiatiefrijk eerste jaar.
Wat heeft het hem persoonlijk gebracht? Kees: “Ik heb fan
tastische nieuwe contacten gelegd, daartoe behoren niet in
de laatste plaats mijn medebestuurders en toezichthouders;
allemaal mensen die mij energie hebben gegeven. Daarbij
ervaar ik – als boerenzoon – een hernieuwde verbondenheid
met de landbouw. Het heeft mij teruggebracht bij de bron
waardoor mijn werk als bedrijfsadviseur ook meer diepgang
heeft gekregen. Mijn strategieën spelen steeds beter in op
waar de wereld behoefte aan heeft. Ik zeg tegen mijn klanten:
doe het groen of doe het niet. Voor een Japanse opdracht
gever werk ik bijvoorbeeld aan een windmolenstrategie als
alternatief voor kernenergie. Het lijkt wel alsof ik ook mijn
eigen levensdoelstelling geheroriënteerd heb. Ik voel meer
verbondenheid met de essentie van het leven.”

“Grondbeheer moet
zich blijven richten
op het werven van
schenkgeld”
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De Nieuwe Rentmeester
Op 12 februari 2013 is vanuit Grondbeheer een
nieuwe stichting opgericht: De Nieuwe Rentmeester
(DNR). In tegenstelling tot Grondbeheer koopt
DNR landbouwgrond met geleend geld. DNR wil een
toegevoegde waarde zijn voor zowel boeren
als beleggers.

In de afgelopen twee jaar heeft Grondbeheer uitzonderlijk veel
verzoeken gekregen van boeren voor aankoop van gronden.
In de meeste gevallen was er sprake van bedrijfsopvolging.
De pioniers uit de 60’er en 70’er jaren gaan met pensioen en
willen graag dat hun opvolgers in hun voetsporen verder
kunnen boeren. Deze opvolgers, vaak jonge gedreven onder
nemers, kloppen bij Grondbeheer aan met de vraag de gronden
voor hen te verwerven. Daarnaast zijn er ook aanvragen voor
bedrijfsuitbreiding. De aanwas van schenkgeld houdt echter
geen gelijke tred met de nieuwe aanvragen. Toch wil Grond
beheer heel graag deze boeren in de gelegenheid stellen om
hun idealen te verwezenlijken. Vanuit die urgentie is Stichting
De Nieuwe Rentmeester opgericht. DNR koopt landbouwgrond
met geleend geld. Grondbeheer krijgt hierdoor tijd om fondsen
te werven en crowdfund-campagnes te organiseren om de
biodynamische grond van DNR over te nemen.
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De eerste twee pachters van DNR zijn een feit: De Kromme
Lepel in Bergen op Zoom en De Watertuin in Groeningen.
Voor deze twee pachters is DNR een tussenstap op weg naar
Stichting Grondbeheer.

Wat is de meerwaarde voor de boer?
Bij DNR staat het maatschappelijk rendement van de bio
dynamische landbouw voorop. Een betaalbare pacht voor
de boer is dan ook het uitgangspunt.

Wat is de meerwaarde voor de geldverstrekker?
Grond is een waardevaste belegging waardoor DNR een
laag risico biedt voor vermogen. Naast de rente is er ook
sprake van maatschappelijk rendement: het geïnvesteerde
vermogen maakt een verdere ontwikkeling van de biologische
landbouw mogelijk.

Twee
vragen
aan...

Ronald van der Giessen
Directeur bij Het Oranje
Fonds en nieuw lid van de
Raad van Toezicht

Willem Meijers Adviseur bij
Nationaal Groenfonds en nieuw
lid van de Raad van Toezicht

Welke kansen ziet u voor
Grondbeheer?

Hoe kunt u een bijdrage leveren in
het realiseren van die kansen?

“Ik ben ervan overtuigd dat heel veel
mensen willen bijdragen aan Grondbeheer.
Er is een groeiende vraag naar biologische
voeding en mensen snappen dat er een
relatie is tussen vitale grond en gezonde
producten. Om die grote groep mensen
te bereiken, is het wel nodig dat het
grondbezit van Grondbeheer toeneemt.
Alleen dan kan Grondbeheer meer bekendheid krijgen en impact gaan maken.”

“Nadat ik ben afgestudeerd als bosbouwkundig
ingenieur heb ik mij in diverse beleidsfuncties
ingezet voor natuurbescherming. Bij Natuur
monumenten heb ik ervaring opgedaan met het
beheren van grote landgoederen en bij onder
meer het Wereld Natuur Fonds heb ik meegewerkt
aan het vergroten van de achterban. In mijn huidige functie houd ik mij bezig met fondswerving
en nalatenschappen. Al deze kennis en ervaring
zal ik inbrengen in de RvT van Grondbeheer.”

“De pioniers van het eerste uur bereiken
de pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn
niet altijd opvolgers binnen het bedrijf
zodat er gezocht moet worden naar
opvolgers buiten het bedrijf. Dan blijkt
het bijzonder lastig te zijn de financiering
rond te krijgen zonder de principes los te
laten. Hier kan Stichting Grondbeheer een
rol spelen.”

“In mijn huidige werk ontwikkel ik concepten om
gronden te verwerven voor natuurontwikkeling.
Onder andere met Vogelbescherming Nederland
zetten we een weidevogelfonds op voor de
aankoop van gronden om weidevogelboeren
in staat te stellen te extensiveren. Het onder
liggende mechanisme is zeer zeker bruikbaar
voor Grondbeheer. Ik breng dus, naast kennis
van de biologische landbouw, ook kennis in op
het gebied van het financieren van gronden.”
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Onze pachters
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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Bedankt!
Veel beekjes maken een
groot water. Dankzij alle
donaties en schenkingen
heeft Grondbeheer
inmiddels 188,1 hectare
biodynamische landbouw
grond veiliggesteld. 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 bio
dynamische 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
T 0321 33 75 13
info@bdgrondbeheer.nl
www.bdgrondbeheer.nl
www.facebook.com/bdgrondbeheer
19.84.86.197 t.n.v. Stichting Grondbeheer Dronten
Raad van Bestuur
Kees van Biert, voorzitter
Jaap de Boer, secretaris & penningmeester
Loes van Loenen, communicatie & fondswerving
Severijn Velmans, lid
Raad van Toezicht
Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter
Maarten Gast
Ronald van der Giessen
Willem Meijers
Christina van Tellingen
Colofon
Vormgeving Ontwerkwerk
Tekst Annelijn Steenbruggen
Fotografie Rinske Bijl, Olav Kaspers,
Annelijn Steenbruggen
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be

ting Grond

Nog voordat de Campagne
voor De Kromme Lepel op
zondag 29 september
officieel van start ging met
een reuze picknick, was er al
4567 euro binnengekomen.

Campagne

voor De Kro

Help mee!
Geef om vr
ije grond
vruchtbare
landbouwg
rond
voor nu en
toekomstige
generaties

mme Lepe

Nieuws in de mailbox

Landgoed met lindelaan

Elk seizoen verstuurt

Als u op Landgoed Kraaybeekerhof van de Oranjerie naar de Oosthuijzenlaan
wandelt, loopt u tussen jonge lindebomen. Achter deze lindelaan zit een
bijzonder verhaal.

Grondbeheer een digitale
nieuwsbrief.
Wilt u deze ook ontvangen? Meld u dan aan via
www.bdgrondbeheer.nl.
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Het vrijmaken van een vierkante meter
Kromme Lepelgrond kost 6 euro.
Wilt u ook meedoen met de campagne?
Kijk in de campagnefolder
(of vraag ‘m aan via info@bdgrondbeheer.nl
en tel. 0321 33 75 13).

Over Stich

6 euro voor een vierkante meter

Twee ons gro
ent
fruit. Met onz e en twee stuks
e voeding
staan we
dagelijks in
contact me
t de aarde.
In Europa zor
gt de aarde
goed voor
ons. Elke dag
kunnen wij
genieten
van gevarie
erd eten. Ma
ar zorgen
wij ook goe
d voor de aar
de?

Bij de overname van Kraaybeekerhof door
Stichting Grondbeheer is destijds de officiële
landgoedstatus opnieuw aangevraagd.
Met die status hoefde Grondbeheer geen
6% overdrachtsbelasting te betalen, wat op
de aankoopsom van 2,1 miljoen euro een
groot verschil maakt. De landgoedstatus
vereist een bepaalde hoeveelheid bos. Voor
Kraaybeekerhof betekende dit een aanplant
van extra bomen.
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De Natuurschoonwet schrijft de aanplant van
eikenbomen voor maar de landschaps
architecten van Kraaybeekerhof wilden voor
de bijen liever lindebomen plaatsen. Gelukkig
is dit voorstel goedgekeurd en hebben
vrijwilligers vorig najaar
dertig lindebomen in de
grond gezet. Deze zomer
hebben de lindebomen voor
de eerste keer gebloeid.

