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Stelt biologisch-dynamische landbouwgrond veilig
voor toekomstige generaties
Nieuwsbrief 2011-1

Grote plannen voor 2011
In deze nieuwsbrief vindt u de activiteiten van Stichting
Grondbeheer in 2010 met een vooruitblik op de
activiteiten voor 2011. Tijdens de donateursdag op
14 mei 2011 worden de nieuwe activiteiten verder
besproken.
Na de nodige voorbereidingen was dit het eerste jaar
waarin we als Raad van Bestuur gevieren aan de slag
konden: Jaap van der Haar met de financiën, Jaap
de Boer met het secretariaat en de contacten met de
pachters en Loes van Loenen met de public relations: het
gezicht van onze Stichting. Aan mij, Jan Diek van Mansvelt,
als voorzitter de schone taak deze vurige Trojka aan te
sturen.
Als Raad van Bestuur werkten we dit jaar nauw samen
met de nieuwe voorzitter van onze Raad van Toezicht,
Max Rutgers van Rozenburg, die op de drempel van
2009 naar 2010 vol enthousiasme Jaap Sijmons was
opgevolgd. Max Rutgers haalde enerzijds de banden met
ons nader aan en wist anderzijds Maarten Gast en Justine
Lantsheer als nieuwe leden in de Raad van Toezicht
benoemd te krijgen. Van Jaap Sijmons werd in het
voorjaar afscheid genomen, met veel dank en een gift aan
Stichting Heifer voor het aanplanten van jonge bomen in

Afrika. De nog door hem opgezette statutenwijziging werd
eind december succesvol afgerond.
In het kader van onze beleidsontwikkeling konden we dit
jaar twee notities aan de Raad van Toezicht voorleggen:
Voorwaarden Gronduitgifte – betreffende ons
pachtbeleid: we streven naar het verwerven van
volledige bedrijven, liever dan enkele percelen per
bedrijf.
Beleid Rood en Groen – betreffende landbouwgronden
en bedrijfsgebouwen: we willen geen woningen of
bedrijfsgebouwen bezitten van de bedrijven die onze
grond pachten, maar wel de grond onder die gebouwen,
om de bedrijven heel te houden (zie verderop:
Rood&Groen).
In 2010 heeft Stichting Grondbeheer twee nieuwe
gronden aangekocht. Daarmee hebben we weer meer
biologisch-dynamische landbouwgrond veilig gesteld voor
de toekomst. De eerste aankoop was begin 2010 voor het
bedrijf De Zonnehorst. Zij hebben 1,6 ha. erbij gepacht,
zodat het bedrijf voor toekomstige opvolgers voldoende
groot is.
De tweede mogelijke aankoop is afgelopen herfst gestart.
Landgoed Kraaybeekerhof had problemen met de hoge
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schuldenlasten op hun gronden. Stichting Grondbeheer is
voornemens om financieel bij te springen bij de aankoop
van de gronden van het landgoed. Deze aankoop zal
vooralsnog tijdelijk zijn, omdat de stichting een hoge
lening moet afsluiten met de Triodos Bank. Deze lening
moet binnen 5 jaar afgelost worden met schenkgelden,
zodat de gronden van het landgoed voor de toekomst
definitief veilig gesteld kunnen worden. (zie verderop:
Aankoop Kraaybeekerhof).
Loes van Loenen heeft het afgelopen jaar met succes een
nieuwe huisstijl voor onze stichting ontworpen, inclusief
de nieuwe website (www.bdgrondbeheer.nl) en een nieuwe
folder die zij u graag toezendt om in uw netwerk uit te
delen. Het ligt in onze bedoeling het aantal schenkers aan
onze stichting van enkele honderden naar vele duizenden
uit te breiden. Uw hulp is daarbij van onschatbare waarde!

En zoals u verderop in dit verslag zult zien: we hebben
echt miljoenen nodig om alle bij ons binnenstromende
aanvragen van grondaankoop voor BD bedrijven waar te
kunnen maken.
De samenwerking met aanverwante organisaties, zoals
Stichting Demeter en de BD-Vereniging is het afgelopen
jaar versterkt. In 2011 gaan we de banden met de
Warmonderhof meer aanhalen. Juist nieuw afgestudeerde
BD-boeren kunnen veel baat hebben bij de vrije grond
constructie die Stichting Grondbeheer probeert te
bewerkstelligen met behulp van haar schenkers.
Startende boeren hebben namelijk vaak niet voldoende
kapitaal om een eigen bedrijf te beginnen. Door de grond
te pachten wordt een eigen bedrijf veel haalbaarder.
Jan Diek van Mansvelt dr.sc., voorzitter Raad van Bestuur

Voorlopige cijfers 2010
De voorlopige cijfers over 2010 laten ons zien dat we
binnen onze financiële uitgangspunten gewerkt hebben.
De definitieve jaarcijfers presenteren we samen met het
jaarverslag op de donateursdag. Ook is het jaarverslag
vanaf half mei te downloaden van onze website (www.
bdgrondbeheer.nl).
Stichting Grondbeheer financiert de bestuurlijke
organisatie uit de pacht en rente opbrengsten. Alle
ontvangen schenkingen zijn beschikbaar voor de
doelstelling waarvoor ze gegeven zijn: de aankoop van
gronden voor de biologisch-dynamische landbouw.
De liquiditeit is in 2010 wel enigszins veranderd. Van
het schenkgeld is ruim 60.000 euro aangewend voor de
aankoop van extra grond voor het bedrijf De Zonnehorst.
Ook is geïnvesteerd in het verkrijgen van bouwgrond op
de gronden die door De Vrolijke Noot gebruikt worden.
Deze investering is voor de overdraagbaarheid van het
initiatief een belangrijke stap. Daarnaast is er bijna
25.000 euro vrijgekomen door verkoop van de Gronden
die in gebruik waren bij Erica (zie verderop: Verkoop Erica).
In 2010 is gestart met het nemen van een financieel
verstrekkende beslissing die ook zijn uitwerking in 2011
zal hebben. Dit betreft het voornemen tot aankoop van
alle gronden van het landgoed Kraaybeekerhof (zie
verderop: Aankoop Landgoed Kraaybeekerhof). Deze
gronden wil de stichting deels uit eigen middelen en deels
uit een tijdelijke lening van de Triodos Bank financieren.
Met het aangaan van de lening zal Stichting Grondbeheer
zich de opdracht stellen om 5 jaar lang € 300.000 aan
schenkgelden te werven om zo de lening te kunnen
aflossen. Immers, Stichting Grondbeheer wil geen
schulden om zo in principe de gronden ‘eeuwig’
beschikbaar te blijven stellen voor biologisch-dynamische
landbouw. Dit zijn flinke bedragen! We hebben het
vertrouwen dat een enerzijds brede actie en anderzijds
persoonlijke benadering middelen zal vinden voor het
definitieve behoud van Landgoed Kraaybeekerhof. Jaap
van der Haar, penningmeester

Donateursdag 2011
Dit jaar vindt de donateursdag plaats op zaterdag 14
mei van 10.00-16.00 uur op Landgoed Kraaybeekerhof
in Driebergen-Rijsenburg.
Net als het afgelopen jaar wordt de donateursdag
gecombineerd met de ledendag van de BD-Vereniging.
De donateursdag wordt zowel een leerzame als een
aangename doe- en beleef dag met voldoende ruimte
om van gedachten te wisselen met andere aanwezigen
en de bestuurders en toezichthouders van de Stichting
Grondbeheer. Alle schenkers ontvangen ruim van te
voren het programma voor de donateursdag. Wilt u
ook dat uw gift 100% ten goede komt aan de aankoop
van BD-landbouwgrond? Op onze website vindt u
meer informatie over de schenkingsmogelijkheden. Op
de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u ook ons
rekeningnummer voor een vrijwillige bijdrage.
De donateursdag 2010 heeft plaatsgevonden op de
Warmonderhof. Het was een erg geslaagde dag waarin
de verschillende donateurs en leden hebben
meegeholpen op het bedrijf onder leiding van leerlingen
van de Warmonderhof. Zo is er gehooid, koeien gevoerd,
heftruck gereden en onkruid gewied. De reacties van de
aanwezigen waren erg positief. Ook de lezingen met
verschillende gespreksleiders werden enthousiast
bezocht. Loes van Loenen, bestuurslid

Ambitieus en sterk bestuur
Bij Stichting Grondbeheer, biologisch dynamische
landbouw, zijn de belangen groot: Dat het donatiegeld
correct besteed wordt, dat de BD-landbouwarealen
in Nederland verder worden uitgebreid en dat ‘BD’
ook werkelijk ‘BD’ blijft, om een paar belangrijke
doelstellingen te noemen. Het meerjarenplan van de
stichting is ambitieus en op sterke groei gericht. Sinds
twee jaren is er een professioneel bestuur dat betaald
wordt om deze plannen te realiseren. Het is goed dat er
tevens een adequaat toegeruste Raad van Toezicht is.
Een orgaan dat toezicht houdt op het goede functioneren
van het bestuur, met onder meer de vragen: worden
de doelstellingen gehaald, is de verslaglegging correct,
is er een realistisch werkplan, zijn de investeringen
verantwoord, wordt het geld goed besteed?
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit
vijf personen: Wim Scherpenhuijsen Rom (oud
bestuursvoorzitter ING Bank), Maarten Gast (ouddirecteur Waterleidingbedrijf Amsterdam), Sander
de Steur (antroposofisch huisarts), Max Rutgers van
Rozenburg (ondernemer en ervaren bestuurder) en
Justine Lantsheer (lange ervaring met BD-bedrijven,
o.m. als bestuurder van Stichting Avalon in Serooskerke).
Maarten Gast, Justine Lantsheer en Max Rutgers traden
in 2010 toe tot de Raad van Toezicht; de laatste volgde
begin 2010 Prof. Dr. Jaap Sijmons als voorzitter van de
Raad op. Op de website van Stichting Grondbeheer
(www.bdgrondbeheer.nl) leest u meer over de stichting
en haar bestuursorganen. Ook kunt u hier de persoonlijke
drijfveren van de bestuurs- en toezichtleden lezen.

De Raad van Toezicht vergadert vier à vijfmaal per jaar
tezamen met het Bestuur van de stichting en volgt de
gang van zaken aan de hand van de bestuursverslagen en
-rapporten.
Wim Scherpenhuijsen Rom en Sander de Steur zullen in
2011 na een lange periode van werkzaamheid voor de
stichting worden opgevolgd. Wij zijn hen daarvoor zeer
erkentelijk! Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter Raad
van Toezicht

Meer donateurs
In 2010 is veel aandacht besteed aan de
communicatiematerialen van Stichting Grondbeheer.
Zo is er o.a. een nieuwe folder en poster gemaakt.
Ook is het op dit moment mogelijk om Stichting
Grondbeheer te machtigen om het donateursbedrag
(evt. in termijnen) af te schrijven, in plaats van het
bedrag zelf over te maken. De grotere zichtbaarheid
in de media en via de website heeft ons tientallen
nieuwe donateurs opgeleverd. In 2010 heeft de
stichting een samenwerking afgesloten met stichting
Schenkservice uit Zeist. Schenkservice gaat voor ons
alle notariële akten voor periodieke schenkingen en
lijfrenteschenkingen verzorgen. Met een periodieke
schenking kunnen donateurs die bedragen schenken
van meer dan 150 euro per jaar met maximaal
belastingvoordeel aan Stichting Grondbeheer schenken.
Alle informatie over de voordelen van periodiek
schenken staan in februari op onze website.
In 2011 gaan we nog veel meer inzetten op het
binnenhalen van schenkgelden. Het in de afgelopen jaren
opgebouwde kapitaal van de stichting is uitgegeven aan

de aankoop van gronden of gereserveerd voor gronden
die we in 2011 gaan aankopen.
De fondsenwerving gaat in twee wegen: Stichting
Grondbeheer bij een breder publiek onder de aandacht
brengen en ons richten op schenkers die een hoger
bedrag willen schenken met een periodieke schenking of
een legaat. Loes van Loenen, bestuurslid

Samenwerking
In 2010 zijn we uitvoerig in gesprek geweest met de
verwante stichtingen Loverendale en Avalon. Beide
stichtingen verpachten gronden aan BD boeren in
Zeeland. Ook zijn beide stichtingen nauw verbonden met
de bedrijfsvoering van hun pachters. In de gesprekken
met Loverendale is geconcludeerd dat de verschillen te
groot zijn voor een fusie, en dat we waar mogelijk op
deelterreinen nauw willen samenwerken. De gesprekken
met Avalon zijn nog niet afgerond. Jaap de Boer,
secretaris
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Commissies voor beleidsbepaling
Stichting Grondbeheer staat voor een aantal nieuwe
vragen over ons beleid voor de komende jaren. We
schreven daar in de vorige nieuwsbrief al over. We
hebben ons bij het beantwoorden van deze vragen
laten adviseren door een aantal commissies. Deze
commissies werden per onderwerp samengesteld
uit een aantal specialisten, betrokkenen met een
overstijgende visie, en minimaal één biologischdynamische boer. Het is gebleken dat we hierdoor
afgewogen adviezen ontvangen, die ook goed bij
elkaar aan blijken te sluiten. Hieronder vindt u een
korte toelichting van de adviezen.
Jaap de Boer, secretaris

Commissie Rood en Groen
Stichting Grondbeheer richt zich op het verpachten van
landbouwgrond (‘groen’). Tot nu toe waren opstallen
(‘rood’) daarin niet betrokken. Vooral in situaties van
bedrijfsoverdracht, maar ook op andere momenten kan
het financieren van de opstallen echter problematisch
zijn voor de boer. We vroegen ons af of het beleid om
ons alleen op de grond te richten nog aan de tijd is of
dat we ons beleid zouden moeten verruimen en zowel
grond als opstallen moeten aankopen.
Kern van het advies dat we kregen van de
adviescommissie is dat Grondbeheer zou moeten
streven naar hele bedrijven. Dat betekent dus inclusief
de grond onder de opstallen. Over de grond onder de
opstallen kan vervolgens door Stichting Grondbeheer
het recht van opstal worden afgeven in relatie tot de
verzorging van de grond. Hiermee wordt de waarde van
de opstallen onttrokken aan de marktwerking.
Grond verliest zijn waarde niet, zelfs niet als het jaren
ongebruikt ligt. Het hierin geïnvesteerde donateursgeld
blijft voor de doelstelling behouden. Gebouwen vragen
onderhoud, en kunnen in de loop de jaren wel waarde
verliezen. Grondbeheer investeert daarom niet zelf in
gebouwen, maar laat dit aan de verantwoording van
de ondernemer. Die kan zelf investeren, een andere
organisatie vragen dat te doen, of een andere passende
vorm zoeken.

Commissie Pachtvoorwaarden
Ons beleid met betrekking tot de voorwaarden
waaronder gronden verpacht worden dateert uit 2003.
We vroegen ons af of deze voorwaarden anno 2010
moesten worden aangepast. Daarbij speelde ook
dat op 1 september 2007 op landelijk niveau nieuwe
pachtregels en nieuwe pachtprijzen van kracht geworden
zijn.
De commissie pachtvoorwaarden heeft als pachtvorm
erfpacht geadviseerd. Deze erfpacht zou een maximale
looptijd van 26 jaar moeten hebben, waarbij de erfpacht
niet overdraagbaar is (en dus terugvalt aan Grondbeheer
bij eerdere beëindiging van de pacht). Normaal
gesproken koopt een pachter voor een 1/3 insteek
het recht van erfpacht. Het advies van de commissie
luidt dat Stichting Grondbeheer deze insteek niet
vraagt, waardoor de startende c.q. overnemende boer
investeringsruimte overhoudt.
De hoogte van de pacht moet afhankelijk zijn van de
kwaliteit van de grond en de aard van het bedrijf, en
komt daarmee dus los te staan van de aanschafwaarde
van de grond. Dit voorjaar wil de Raad van Bestuur
de door de commissie aangedragen rekenmethode
uitwerken tot concreet beleid. Met het nieuwe
pachtbeleid van de stichting komen we de BD-boer nog
meer tegemoet. De hoogte van de pacht is namelijk
losgekoppeld van de economische waarde van de grond
en gelieerd aan de opbrengst die de boer met BDlandbouw kan opbrengen.

Verkoop bedrijf Erica
Naast aankopen van nieuwe gronden en gesprekken
daarover heeft Grondbeheer in 2010 ook een stukje
grond verkocht. Het betreft 1 hectare grond in
Markelo. Oorspronkelijk was hierop een
kleinschalige groentetuin gevestigd. De tuinster is
overleden en daarmee is het bedrijfje ter ziele
gegaan. De pacht werd voortgezet door de familie,
echter niet in de vorm van een BD-tuinderij. Omdat
de oppervlakte te klein is om bedrijfsmatige
activiteiten te ontplooien voor een opvolgende BDboer is ervoor gekozen om deze hectare te
verkopen aan de familie. De opbrengst uit de
verkoop wordt gebruikt voor investeringen in de
aankoop van nieuwe BD gronden. Stichting
Grondbeheer heeft met de verkoop van dit bedrijf
een weloverwogen uitzondering gemaakt op haar
uitgangspositie: het bewaren van BDlandbouwgronden voor de eeuwigheid. Doordat het
bedrijf te klein is voor een exploitabel BD-tuinderij
blijkt hoe belangrijk het is om in het vervolg de
gronden van volledige bedrijven aan te kopen.
Jaap de Boer, secretaris

Aankoop Landgoed Kraaybeekerhof

Grondbeheer in de media
Stichting Grondbeheer is op verschillende plekken in de
media geweest. Daarnaast zijn er een aantal artikelen
gepubliceerd in o.a. Dynamisch Perspectief over
toekomstig grondbeheer, waarin aan onze stichting werd
gerefereerd. Met name door onze redding van Landgoed
Kraaybeekerhof zijn we volop in plaatselijke dag- en
nieuwsbladen genoemd. Deze publiciteit heeft ons in
contact gebracht met nieuwe schenkers en met
geïnteresseerden die onze folders en posters willen
verspreiden. Mocht u interesse hebben om Stichting
Grondbeheer onder de aandacht te brengen, dan kunt u
ook folders e/o posters opvragen bij het secretariaat van
de stichting (info@bdgrondbeheer.nl / 0321-337513).
Loes van Loenen, bestuurslid

Kort na de zomer werden we benaderd door de
Kraaybeekerhof (www.kraaybeekerhof.nl). Dit
landgoed met haar zalencentrum, restaurant en
opleidingscentrum voor de BD in brede zin zal nauwelijks
introductie behoeven. De Kraaybeekerhof was in
financieel zwaar weer beland, o.a. door de aankoop van
het middenterrein van het landgoed. De rentelasten
drukten zo zwaar op de exploitatie dat er nauwelijks
ruimte was voor ontwikkeling van nieuwe inhoud.
Voor Grondbeheer alleen is aankoop van de
Kraaybeekerhof niet mogelijk. De redding van de
Kraaybeekerhof zal dan ook een samenwerking tussen
verschillende organisaties worden.
De gebouwen zullen met inachtneming van het elders
in de nieuwsbrief verwoorde beleid over ‘rood en groen’
niet bij Grondbeheer ondergebracht worden, maar bij de
bevriende stichting Non Nobis (www.non-nobis.nl). Non
Nobis verleent diensten op het gebied van verwerven,
beheren en exploiteren van onroerend goed voor
organisaties die op een maatschappelijk verantwoorde
wijze een betere wereldsamenleving nastreven.
De Triodos Bank is bereid een deel van het aankoop
bedrag voor de gronden tegen een lage rente aan ons te
lenen. Omdat Grondbeheer in principe haar aankopen
niet met geleend geld financiert moeten we deze lening
in de komende 5 jaar aflossen. Pas als dat gerealiseerd
kan worden, zal de Kraaybeekerhof ook voor de lange
termijn gered zijn. Jaap de Boer, secretaris
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Duurzaam grondbeheer in onze tijd. Doe mee!
Stichting Grondbeheer wil zoveel mogelijk
landbouwgronden bevrijden uit de dwingende
spiraal van de almaar oplopende grondprijzen. Hoge
grondprijzen zijn interessant voor makelaars en
aandeelhouders, maar slopend voor boeren die op
een verantwoorde wijze met hun land, gewassen,
vee en medemensen willen omgaan. Verantwoord in
de zin van een duurzame ontwikkeling wereldwijd,
van respect voor het leven en van medeleven met de
landbouwhuisdieren.
In het kader van de historische ontwikkeling kun je het
persoonlijke grondbezit zien als een middel om mensen
bewust te maken van hun eigen individualiteit. Ik sta
op mijn grond, ik ben iemand, ik doe er mee wat ik wil,
wat mij goed dunkt. Daarmee is het ook een middel om
mensen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid
voor de manier waarop ze met hun grond omgaan. Land
opbouwen of afbreken, vruchtbaarheid garanderen voor
de komende generaties of alles er uit halen wat er in zit,
voor mij, nu hier. Aan die keuzen worden wij gewaar hoe
we bezig zijn, en voor wie.

De Nederlandse consument wil graag zo min mogelijk
voor zijn eten en drinken betalen om zoveel mogelijk
over te houden voor ‘belangrijke’ uitgaven. Daardoor
dwingen we de boeren in ons land en daarbuiten om
zoveel mogelijk kilo’s te leveren voor zo min mogelijk
geld. Gevolg: zij moeten de natuur uitbuiten om aan
onze eisen te voldoen.
Door voor voedingsmiddelen te kiezen die biologischdynamisch en biologisch geproduceerd zijn steunen
we die boeren om het beter te doen dan hun gangbare
collega’s. En het is nog goed voor onze gezondheid ook.
Door geld te schenken aan Stichting Grondbeheer helpt
u nog grondiger, nog verder. Wij kunnen er grond mee
kopen die daardoor uit de handel gaat, en de boer kan zijn
bedrijf overdoen aan een pachtende opvolger die zich nu
niet meer aan veel te hoge grondkosten moet ophangen.
Wat ons betreft wordt landbouwland in de toekomst
meer en meer bezit van bewuste gemeenschappen, die
de gezondheid van bodem, voedsel en consument als
één zien. Zo krijgen pachtende boeren de ruimte om er
het beste van te maken: biologisch en dynamisch.
Jan Diek van Mansvelt dr.sc., voorzitter Raad van Bestuur

Werkplan 2011
Het jaar 2011 wordt een belangrijk jaar. In 2010 en de
jaren daarvoor legden we de inhoudelijke basis voor
wat wij de boeren te bieden hebben. In 2011 zullen we
daar de laatste hand aan leggen, o.a. door het zoeken
van pensioenvormen voor vertrekkende boeren ten
behoeve van een goede bedrijfsoverdracht. Verder zullen
we op basis van de lopende contacten waarschijnlijk
de gronden van de eerder genoemde drie bedrijven
toevoegen aan ons bestand.
Maar vooral belangrijk wordt de werving van fondsen
om ook in de jaren na 2011 BD-gronden vrij te maken.
We hebben een erg ambitieuze doelstelling als het gaat
om de definitieve redding van Landgoed Kraaybeekerhof.
Maar ook buiten Kraaybeekerhof zijn er veel vragen
waar we graag “ja” tegen willen zeggen. We gaan
in 2011 hard de boer op richting zowel particuliere
schenkers als bedrijven en fondsen. Bij de particulieren
gaan we ons vooral richten op doelgroepen met een
sympathie voor BD landbouw. Bedrijven willen we
aanspreken op hun behoeftes en invulling van hun
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap.
Daar hoort ook bij dat we het CBF-keurmerk voor
Kleine Goede Doelen willen verwerven.
Met deze activiteiten streven we naar een constante
toestroom van donaties, zodat we door kunnen gaan met
het steeds opnieuw vrijmaken van nieuwe BD
landbouwgrond. Jaap de Boer, secretaris

Pachtersdag
Op vrijdag 17 december organiseerden we voor het
eerst een dag voor onze pachters. Deze vond plaatst
op De Zonnehorst in Punthorst (Gemeente Staphorst)
van Henk en Hillie Bunskoek. Ondanks de barre
weersomstandigheden waren de meeste pachters
aanwezig, en ook twee ondernemers met wie we in
gesprek zijn over de aankoop van hun gronden.
De pachtersdag was een bijzonder geanimeerde
dag, waar we als bestuur blij verrast waren door de
betrokkenheid van de pachters bij het beleid van de
stichting. Natuurlijk ontstonden er tussen de pachters
uitgebreide gesprekken over raakvlakken in hun praktijk.
De pachtersdag is zeker voor herhaling vatbaar. Met veel
tips over het meest geschikte moment in het jaar en de
gewenste inhoud zal deze dag een jaarlijks terugkerend
karakter krijgen. Jaap de Boer, secretaris

Nieuwe aanvragen van bedrijven
Het afgelopen jaar hebben relatief veel bedrijven contact
gezocht met Stichting Grondbeheer. Er zijn op dit moment
contacten met 15 bedrijven die zich bij ons georiënteerd
hebben. Lang niet alle aanvragen zijn al heel concreet. Er
moet door de aanvragers vaak nog veel gebeuren, of
worden nagedacht, voor men concreet met Grondbeheer
in zee kan en wil. En voor ons geldt dat we als al deze

aanvragen concreet zouden worden ook niet de financiële
middelen zouden hebben om ze allemaal te honoreren.
Met de volgende drie bedrijven zijn we nu serieus in
gesprek: De Horsterhof, De Groenen Hof en De Nieuwe
Akker. Voor deze bedrijven hebben we ook de financiële
middelen beschikbaar. Jaap de Boer, secretaris

Bedrijf De Horsterhof
De Horsterhof (www.horsterhof.nl) is een gemengd
bedrijf in Duiven, onder de rook van Arnhem.
De groenten en op de boerderij geproduceerde
zuivelproducten vinden via abonnementen en een
boerderijwinkel hun weg naar de klant. Anna van
Oostwaarde is hier in 1982 gestart en is op dit moment

in overleg met een jong gezin die het bedrijf graag over
zou willen nemen. Wij zijn momenteel in gesprek over
de mogelijkheden de grond aan te kopen, en hiermee
voor Anna een goede oudedagsvoorziening te realiseren
en Mathias en Eline in staat te stellen hun idealen op de
Horsterhof verder vorm te geven.

Bedrijf De Groenen Hof
René Groenen pacht al jaren 8 hectare grond van het BD
bedrijf De Kraanvogel ten behoeve van zijn biologischdynamische zaadveredelingsbedrijf. Hiermee vervult hij
een unieke en onmisbare functie in de BD-tuinbouw.
In verband met een wijziging van de afspraken tussen
De Kraanvogel en de eigenaar van de grond (Fortis), is
Stichting Grondbeheer in gesprek gegaan met Fortis.

De uitkomst van dit gesprek is dat Grondbeheer de
landbouwgrond van Fortis gaat pachten en deze grond
vervolgens doorverpacht aan De Groenen Hof. Vanwege
het unieke karakter van dit bedrijf wordt de door ons
betaalde insteek alleen aan de ondernemer doorbelast
als zijn bedrijfsresultaat hiertoe mogelijkheden biedt.

De Nieuwe Akker, Haarlem
Stichting Grondbeheer is in 2010 gesprekken gestart
met Stichting De Nieuwe Akker uit Haarlem. De Nieuwe
Akker is opgericht door Marlies Pierrot en Martha
van der Most en heeft als doel om een aantal BDtuinbouwbedrijven op te zetten in de omgeving van
Haarlem, waarbij de tuinder direct BD-groenten levert
aan de lokale consument. Zie voor meer informatie ook
hun website: www.wsswebdesign.com/DNA.
De stichting wil graag de aan te kopen tuinbouwgrond

in eigendom geven van Stichting Grondbeheer, zodat
zij zich kunnen bezighouden met hun eigen activiteiten
en wij ervoor zorgen dat de eenmaal verworven BDgrond voor altijd bewaard blijft. Het mooie van deze
samenwerking is o.a. dat we de fondsenwerving voor de
aan te kopen gronden samen aanpakken. Zo combineren
we de expertise van Stichting Grondbeheer op het
gebied van fondsenwerving met de lokale bekendheid en
betrokkenheid van De Nieuwe Akker bij de in duurzame
voeding geïnteresseerde consument.
Stichting Grondbeheer Nieuwbrief 2011-1

Overzicht bedrijven
In onderstaand overzicht vindt u de 11 biologischdynamische bedrijven die grond pachten van Stichting
Grondbeheer. Zie voor meer informatie over de
bedrijven ook onze website: www.bdgrondbeheer.nl.
In de loop van 2011 schrijven we over elk bedrijf dat
grond pacht een stukje op onze website.
Bedrijfsnaam

Plaats

Soort bedrijf

1. Eindelienge

Ritthem (ZL)

Gemengd

4,3 ha

-

2. De Grote Kamp

Drempt (GD)

Gemengd

4,0 ha

www.bdkippen.nl

3. De Hooge Kamp

Beemte Broekland (GD)

Tuinbouw

8,6 ha

www.hoogekamp.nl

4. De Korenbloem

Zeewolde (FL)

Akkerbouw

5. De Noorderhoeve

Bergen (NH)

Zorgboerderij

4,0 ha

6. Thedinghsweert

Tiel (GD)

Zorgboerderij

28,4 ha

www.thedinghsweert.nl

7. De Vrolijke Noot

Wapserveen (DR)

Vruchtboomkwekerij
en teelt van blauwe
bessen

4,2 ha

www.devrolijkenoot.nl

8. De Vijfsprong

Vorden (GR)

Zorgboerderij

3,1 ha

www.urticadevijfsprong.nl

9. De Zonnehoeve

Zeewolde (FL)

Gemengd

50,3 ha

10. De Zonnehorst

Punthorst (OV)

Tuinbouw

5,2 ha

www.zonnehorst.nl

Driebergen (UT)

Tuinbouw, Horeca,
Academie

6,0 ha

www.kraaybeekerhof.nl

55,4 ha

Website

www.noorderhoeve.nl

www.zonnehoeve.net

Dank

www.bdgrondbeheer.nl

We willen alle donateurs die ons het afgelopen jaar
gesteund hebben hartelijk danken voor hun bijdrage.
Dankzij hun steun kunnen we biologisch-dynamische
grond blijven aankopen en zeker stellen voor de
toekomst.
Ook bedankt aan de leden van de Raad van Advies voor
hun bereidwilligheid om het beleid van Stichting
Grondbeheer te versterken. Tenslotte dank aan Nancy
Dol voor het notuleren van de vergaderingen van de
Raad van Toezicht. Alle bestuursleden

De website van Stichting Grondbeheer is vernieuwd.
Hierop kunnen geïnteresseerden informatie vinden
over over nieuwe grondaankopen, de bedrijven die
grond van ons pachten en de mensen achter Stichting
Grondbeheer. Heeft u aan-of opmerkingen over de
website: Wat vindt u interessant of wat mist u nog?
Geef dit dan door aan bestuurslid Loes van Loenen
(l.vanloenen@bdgrondbeheer.nl). Zij neemt uw feedback
graag mee.

Vaker een nieuwsbrief
De stichting wil de frequentie van de nieuwsbrief verhogen
naar twee maal per jaar. Dit omdat we merken dat
er gedurende het jaar voldoende informatie is om te
communiceren aan u, als schenker. Door de nieuwsbrief
zoveel mogelijk per mail te versturen wordt de milieuimpact laag gehouden. Is uw emailadres nog niet bij ons
bekend? U kunt dit doorgeven via info@bdgrondbeheer.nl.

Postadres: Wisentweg 12, 8251 PC Dronten
Telefoon: 0321-337513
E-mail:
info@bdgrondbeheer.nl
Website: www.bdgrondbeheer.nl
Bank:
rek. nr. 781.38.18.19
t.n.v. Stichting Grondbeheer, Dronten
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Voorlopige aankoop
11. Langoed
Kraaybeekerhof

Gepacht

