4-3-2014

Toegang tot land

Jullie vragen?

-Heb je een eigen boerderij?
Maria van Boxtel, Land & Co en Landgilde

-Wat zijn je vragen over toegang tot land?

www.landco.nl en www.landgilde.nl

Waar hebben we het over?

Lastig punt….

Toegang tot land: jonge boeren,
consumentengroepen

Verdienen

Vermogen

- Kopen

werken

grond en gebouwen

- Pachten

start bedrijf

duur

aan de gang…

kern overdracht

- Overnemen van (oudere) boer

Financiering en fiscus ook zo geregeld
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Kopen & Vermogen delen 
‘grondfonds’

Voorbeeld NL: BD grondbeheer
 Schenkingen, 13 pachters en 188 ha
 20 op wachtlijst

Burgers en boeren investeren in grond en
gebouwen

1. verdienen: maakt mogelijk
2. vermogen in grond en gebouwen:
redelijke pacht
3. klanten: band met burger, grondfonds
is middel

BD Grondbeheer
Continuïteit van de Biologisch
Dynamisch landbouw. Dus:
– Grond halen uit het economisch
verkeer, grond is geen handelswaar;
– Verantwoorde pachtprijs, de boer
verzorgd zijn grond, put deze niet uit.
– Schenkingen: langzaam…
www.bdgrondbeheer.nl
De Nieuwe Rentmeester: leningen,
nog ingewikkeld…

Voorbeeld Frankrijk: Terre de Liens

1. Societe en Commandite par Actions
(SCA) koopt grond met aandelen van
particuliere investeerders
(beleggingsfonds)

2. Beheersbedrijf gronden  uitgifte naar
boeren (beheersbedrijf)

3. Vereniging voor maatschappelijke actie
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Voorbeeld Frankrijk: Terre de Liens

Pachten & nieuwe plek
Boerderij Buitengewoon –

landgoed Tongeren

 Boeren moeten milieuvriendelijk werken
 Boer haalt zelf 50% benodigde bedrag op
Succes?

80 ha landbouw en natuur, (melk)veehouderij, Epe
Landgoed: 200 eigenaren, 5 kleine boerderijen  1 boerderij
Hidde & Nynke Abels: gevonden! Ervaring boerderij Balder als
bedrijfsleider, nu eigen onderneming

Samenwerken
Groen beleggen (25 tot 75% korting belastingaanslag)

Erfpacht, pacht

Landgoed bouwrijp

> 25 miljoen, honderden ha

Hidde & Nynke bouw, investeren

Pachten & groep burgers
De Nieuwe Ronde – CSA zelfpluk

Overname & elkaar vinden

Tuinder Klaas Nijhof en nieuwe tuinder Pieter Lammerts
CSA vereniging  Klaas en Pieter in dienst
1,5 en 2 ha, pacht gemeente Wageningen

Kom een boer tegen via
www.landgilde.nl

Kansen bij gemeenten en woningbouwcooperaties?
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Start met werken, dan overdracht

Eerst samenwerken in verdienen
Dan afspraken over vermogen

bekijk zelf de checklist op Landgilde.nl
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