Twee nieuwe grondaankopen en één in voorbereiding
Aardpeer is een beweging waar BD Grondbeheer bij is aangesloten. Samen met partners jagen we de
transitie van een natuurvriendelijk landbouwsysteem aan. Daarnaast blijven we BD-landbouwgrond
vrijmaken met schenkgeld en eeuwigdurende obligaties.

Stichting Grondbeheer
biologisch-dynamische landbouw

Om dit ideaal te realiseren hebben wij uw steun hard nodig en zijn we dankbaar
voor elke euro schenkgeld, legaten of andere vormen van financiële steun. Ook
kunt u meedoen met de aankoop van eeuwigdurende obligaties. Dankzij deze geld
stromen hebben we recent twee nieuwe biodynamische bedrijven aangekocht en
bereiden we een derde aankoop voor.

Nieuwe aankoop: Fruitweelde in Ingen
Fruitweelde is het fruitbedrijf van Elze Lia. In 2011 heeft zij de 3,64 hectare in de
Betuwe aangekocht om er haar droom te realiseren: de teelt van biodynamisch
zachtfruit. In de afgelopen tien jaar heeft ze haar land omgevormd tot een weelderige boomgaard met een grote biodiversiteit. Nu is de tijd rijp om het bedrijf
door te geven aan de volgende generatie. In Willemien heeft ze een bruisende
opvolger gevonden, die met enthousiasme en vakmanschap het stokje overneemt.
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, heeft BD Grondbeheer de grond aan
gekocht met een lening bij een particulier fonds. Deze lening moeten we in tien
jaar aflossen. Dat zullen we doen middels een campagne voor schenkgeld en de
verkoop van eeuwigdurende obligaties.
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Nieuwe aankoop: Het Anker in Brummen
Stichting Het Anker is in 2012 opgericht en heeft gronden in het gebied Hogenenk
gekocht, die verpacht worden aan De Meander, een biodynamische tuinderij

Fruitweelde

van circa 8 hectare, en De Kruytbos, een veehouderij met melk- en vleeskoeien,

Lancering nieuwe beweging Aardpeer

schapen, leg- en vleeskippen en kalkoenen. Recent kwamen in het gebied per
celen van 1,2 en 3,6 hectare te koop. Stichting BD Grondbeheer heeft ten be

Op 27 januari 2021 wordt de nieuwe beweging Aardpeer, samen voor grond gelanceerd. Met Aardpeer
slaan boeren, burgers en maatschappelijke organisaties de handen ineen om de transitie naar een
natuurvriendelijk voedsel- en landbouwsysteem te versnellen. Het aankopen en langjarig uitgeven van
landbouwgrond is de sleutel om tot herstel van bodems, biodiversiteit en leefomgeving te komen.

hoeve van Het Anker het perceel van 1,2 hectare aangekocht met de intentie om
in de nabije toekomst de samenwerking met Stichting Het Anker te verstevigen.
Deze aankoop is uit eigen middelen gefinancierd.

Beoogde aankoop: Land en Boschzigt in 's Graveland
Land en Boschzigt is de oudste biodynamische tuinderij in ons land. Verscholen

Aardpeer, samen voor grond, is een initiatief van Stichting BD

Aardpeer is er voor de ondersteuning van zowel grote landbouw

tussen de bossen op een van de `s Gravelandse landgoederen worden hier sinds

Grondbeheer, Stichting Herenboeren NL, Stichting Wij.land en

bedrijven, die een verregaande transitie door willen maken, als

1947 verschillende groenten, fruit en kruiden geteeld. De huidige tuinder Sijmen

Triodos Regenerative Money Centre. Samen zetten ze zich in

voor kleinschalige boerderijen of voedselinitiatieven, zoals

wil zijn levenswerk graag doorgeven aan de volgende generatie op een manier,

voor de transitie naar een natuurvriendelijke landbouw, een

Herenboeren, die rechtstreeks afzetten aan een lokale gemeenschap

die aansluit op zijn persoonlijke ideaal. Momenteel onderzoekt hij samen met BD

ideaal dat groter is dan hun individuele doelstellingen. Aardpeer

en hierdoor op specifieke wijze bijdragen aan een duurzame en

Grondbeheer of wij de gronden kunnen gaan aankopen om deze in erfpacht uit te

is een platform voor duurzame grondinitiatieven. Iedereen die

sociale wereld.”

geven aan een opvolg(st)er.

met schenkingen, leningen of vernieuwende projecten de groei
van het areaal natuurvriendelijke landbouwgrond wil aanjagen,
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Help mee!

kan zich bij deze beweging aansluiten en mag zich een Aardpeer

“De laatste decennia is onze landbouw steeds afhankelijker ge

Wilt u het verwerven en veiligstellen van biodynamische landbouwgrond

noemen. Onder de slogan 'samen voor grond' investeren

worden van externe inputs, zoals kunstmest en gewasbeschermings

ondersteunen?
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Met de lancering van Aardpeer wordt er een obligatielening van 15 miljoen
euro uitgegeven door Stichting BD Grondbeheer. Lees verder op pagina 3.

Prospectus

Samen voor gron
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Aardpeer werkt aan een mooiere aarde

Uitgifte eerste 'samen voor grond'-obligaties

“Als de aarde in brand staat, moet je handelen”, zegt Kees van Biert. “Met Aardpeer creëren we een
nieuwe beweging die het verhaal van een gezonde bodem breed vertelt. Door de samenwerking met
partners die de landbouw natuurvriendelijk willen maken, bereiken we meer slagkracht en komen onze
doelen dichterbij.”

Met de lancering van Aardpeer geeft Stichting BD Grondbeheer een door de AFM goedgekeurde obli
gatielening uit van 15 miljoen euro. Deze eerste 'samen voor grond'-obligaties zijn vanaf 27 januari
2021 te koop via het platform duurzaaminvesteren.nl. De obligaties zijn 500 euro per stuk en hebben
een looptijd van 5 of 10 jaar. Ze bieden de belegger een vast financieel rendement en een groots
maatschappelijk rendement in de bijdrage aan de transitie naar een natuurvriendelijke landbouw.

Sinds hij in 2012 voorzitter werd van BD Grondbeheer, droomt

voldoende kracht heeft om een robuust financieel huis neer te

Kees van Biert ervan nieuwe geldstromen aan te boren voor het

zetten. Daarbij laten we elkaar vrij zodat ieder zijn eigen ont

De nieuwe beweging Aardpeer streeft naar structurele verandering

voeding te produceren en een redelijk inkomen te realiseren

verwerven van gronden voor BD-landbouw. “Het is onze taak en

wikkelkracht kan ontplooien, binnen bepaalde randvoorwaarden.

van de landbouw en voeding in Nederland. Toegang tot betaalbare

met behoud van een vruchtbare bodem en biodiversiteit.

verantwoordelijkheid om BD Grondbeheer verder te ontwikkelen,

Die kwaliteitseisen – zo mag er natuurlijk geen gif worden

grond is hierbij de sleutel. Michiel de Koe, rentmeester van BD

Daarnaast werken we met langjarige erfpachtcontracten van

naast onze missie om de ons toevertrouwde gronden goed te

gebruikt – zijn glashelder in het pachtcontract opgenomen.”

Grondbeheer: “Via de middelen opgebracht door de obligaties

30 jaar. Hiermee onderscheidt BD Grondbeheer zich van de

wordt landbouwgrond aangekocht, die tegen een bewust lagere

huidige landbouwpraktijk, waarbij kortlopende contracten en de

beheren. Wat BD is moet BD blijven; grond die nog niet vrij is
moet worden vrijgekocht. Dat grondbeheren doen wij goed. Dat

Natuur en vogels

pacht dan de huidige marktprijs ter beschikking wordt gesteld

marktconforme pachtprijzen te weinig perspectief en financiële

heeft ertoe geleid dat andere organisaties, die zich inzetten voor

“Met Natuurmonumenten en Vogelbescherming voeren we

aan natuurvriendelijke boeren en nieuwe voedselinitiatieven. Dit

ruimte bieden om natuurvriendelijker te kunnen boeren. Michiel

landbouwtransitie, ons hebben gevraagd of we ook op hun grond

oriënterende gesprekken. Zij overwegen om via Aardpeer obligaties

is voor zover we weten de eerste keer dat een ANBI-stichting via

de Koe, rentmeester van BD Grondbeheer: “Met onze aanpak

willen passen. Anders zouden al die clubs een eigen grondfondsje

uit te geven voor de verwerving van gronden. Aan pachters zal

een door de AFM goedgekeurde obligatielening de transitie naar

kunnen bestaande boeren een toekomstbestendig bedrijf omvormen

moeten oprichten. Het is beter onze krachten te bundelen.

dan de voorwaarde worden gesteld dat ze zich inzetten voor

een natuurvriendelijke landbouw financiert.”

of opbouwen en wordt het voor nieuwe boeren (zijinstromers)

Zo is de samenwerking met Wij.land, Herenboeren en Triodos

natuurbeheer. Ook het Land van Ons doet fantastisch werk

Regenerative Money Centre ontstaan. Samen vormen we Aardpeer.”

door veel mensen te betrekken bij de aankoop van gronden

1,2% rente

voor natuurvriendelijke landbouw. Zij werken met een ander

De obligaties zijn rentedragend vanaf de ingangsdatum

financieel model dan wij, maar mochten zij zich in de toekomst

totdat de obligaties zijn afgelost. Op de obligaties met

bij Aardpeer willen aansluiten, dan zijn ze van harte welkom.”

een looptijd van 5 jaar bedraagt de rente 0,7%. Op de

mogelijk om een duurzaam boerenbedrijf te starten.”

obligaties met een looptijd van 10 jaar bedraagt de

'Wat zou het mooi zijn als iedere familie in
Nederland de grond zou bezitten die nodig
is voor de productie van zijn eigen voedsel.'

rente 1,2%. De rente wordt per kwartaal uitbetaald.
Alle obligaties zullen aan het einde van hun looptijd
in een keer geheel worden afgelost.
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Rente uit pacht
Stichting BD Grondbeheer betaalt de rente uit de
pacht. De pachtprijs die we hanteren, is gebaseerd

Behoeder van BD-landbouwgrond
“Aardpeer richt zich op het uitgeven van obligaties en niet op het
werven van schenkgeld. BD Grondbeheer blijft zich daar natuurlijk
wel voor inzetten. We zorgen ervoor dat we onze rollen goed

28 hectare land

uit elkaar houden: de beheersfunctie die wij voor de andere

“Bij Wij.land zit bijvoorbeeld veel kennis. Als boeren bij hen aan

organisaties binnen Aardpeer vervullen en de rol van hoeder van

kloppen omdat ze willen vergroenen, zijn ze goed toegerust hen

BD-landbouwgrond. Maar wie weet inspireren wij deelnemers

te adviseren. Via hen kwam Jaring Brunia bij ons terecht. In

van Herenboeren om ook geld te schenken voor grond. Ook

mei 2020 heeft Grondbeheer 28 hectare land van de gangbare

hebben enkele investeerders mij al toegefluisterd dat ze, als

buurman voor hem kunnen kopen, wat hij omschakelt naar BD.

ze in een levensfase komen dat ze het geld niet meer nodig

De Herenboeren brengen de community dicht bij de boerderij.

hebben, de obligaties aan Grondbeheer willen schenken of dat

Zij laten zien dat boontjes niet in de supermarkt groeien.

ze deze in hun nalatenschap aan Grondbeheer toe laten vallen.”

Herenboerderijen zijn niet biodynamisch, maar ze zitten wel
helemaal op onze lijn.”

Onze kinderen
“Het heeft ook iets moois om de grondobligaties naar de

Grondspeculatie uitbannen

volgende generatie over te laten gaan. Bij de aftrap van de

“Aardpeer is een beweging die boer en burger verbindt en zich

obligatielening geven we met vier pioniers namens de vier

richt op een gezonde aarde, een gezonde economie, gezonde

organisaties een obligatie aan onze kinderen. Want wat zou het

voeding en een verbonden gemeenschap. Ook wil Aardpeer alle

mooi zijn als iedere familie in Nederland de grond zou bezitten

grondspeculatie uitbannen. Wat de samenwerking binnen Aardpeer

die nodig is voor de productie van zijn eigen voedsel. Dan is het

bijzonder maakt, is dat wij samen een infrastructuur creëren die

hele grondprobleem in één keer opgelost.”
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op het voortbrengend vermogen van de grond binnen

Stichtin

een natuurvriendelijke landbouwmethode. Hiermee
stellen we boeren en tuinders in staat om gezonde

Bij de uitgifte van de obligaties is een prospectus
opgesteld. Hierin worden beide obligatieleningen,
inclusief de risico’s die daarmee samenhangen,
uitgebreid toegelicht.
U kunt dit prospectus downloaden via:
www.bdgrondbeheer.nl/samen-voor-grond
of opvragen via nina@bdgrondbeheer.nl

biologisch-dynam

Wilt u direct overgaan tot de aankoop van obligaties?
Dit kan vanaf 27 januari 2021 via:
www.duurzaaminvesteren.nl
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