
Grondfonds De AmerkantOp 
 
Regelmatig duikt de laatste tijd de term Grondfonds op. Een eenduidige definitie is er niet en de denkbeelden, 
bedoelingen en uitgangsposities verschillen nogal eens.  
Één kenmerk lijkt algemeen te zijn bij het gebruik van de term: Samen. 
Dat samen kan gaan over bundeling van krachten, delen van kennis of spreiden van risico’s. Het kan dan primair 
gaan over kapitaal en financieel rendement en het investeren van geld. Het kan ook gaan over idealen waarvan de 
verwezenlijking meer binnen bereik komt. Een combinatie van die twee ligt ook voor de hand. Een greep aan 
voorbeelden is te vinden aan het eind van dit stuki. 
Dat er in het licht van de Stichting De AmerkantOp inmiddels ook gesproken wordt over een Grondfonds is niet 
vreemd. De verwerving van grond en de spelregels rondom grondgebruik zijn belangrijke onderwerpen bij 
gesprekken aan de Thematafel Waarde van Grond waar Stichting De AmerkantOp aan meedoet. En in het gebied 
van De AmerkantOp zijn er zowel bij particulieren, agrariërs als gemeenten initiatieven om anders met grond om 
te gaan.  
 
De oprichting van een Grondfonds ligt voor de hand. Het is dan aan de deelnemers zelf op geleidelijk aan een 
levend document te maken over de doelstellingen van zo’n Grondfonds en de uitwerking van die doelstellingen in 
spelregels. 
 
Op den duur kan dat leiden tot afspraken over: 

1. Het delen van kennis en ervaring over bijvoorbeeld bewerking en beheer maar ook over juridische-, 
politieke- en strategische activiteiten en vertegenwoordigingen; 

2. Het concreet verwerven en/of beheren van gronden; 
3. Het collectief afsluiten van contracten; 
4. Het onderling uitwisselen van diensten en materialen; 
5. Het verzorgen van op externen gerichte activiteiten en diensten. 

Op de site van Stichting de AmerkantOp staat een bruikbaar artikel. 

https://amerkantopcomhome.files.wordpress.com/2019/02/19.02.05opinie-deltaplan-biodiversiteitsherstel.pdf 
 
Verderop in dit stuk wat leesvoer van div. belangenorganisaties. 
 
Hieronder staan wat sheets die gebruikt zijn voor de casus Ecolonia: 
 

  
 

https://amerkantopcomhome.files.wordpress.com/2019/02/19.02.05opinie-deltaplan-biodiversiteitsherstel.pdf


 
 

 

 
 
 



 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

i Ecolana(Friesland) 

                                                            



                                                                                                                                                                                                                      
 
De deelnemers van Ecolana hadden al enkele jaren ideeën over een grondfonds dat duurzame landbouw stimuleert en maatschappelijke actoren betrekt bij 
de primaire landbouw. Voor de bedrijven betekent dit voordelige grondlasten, voor de beleggers zekerheid, rendement en betrokkenheid. 
 
Een grondfonds dat niet alleen voor de Ecolana-deelnemers interessant kan zijn, maar voor alle agrariërs die hun bedrijfsvoering sterk willen verduurzamen, 
zonder over te schakelen naar biologisch. Particuliere en institutionele beleggers kunnen op termijn gaan beleggen in dit grondfonds. Het grondfonds 
investeert in grond die het onder aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar stelt aan agrariërs die een sterk duurzame bedrijfsvoering willen hanteren 
(bovenwettelijk). Zo’n grondfonds bestaat nog steeds niet. Op dit moment hebben anderen (Gagelvenne te Oldeberkoop) wel het stokje overgenomen en 
zijn bezig om via een Groene Grond Coöperatie dit verder vorm te geven. 
 
Volgens de Agrarische Natuurvereniging (ANV ) Gagelvenne ligt het antwoord in een integrale benadering. Uitgangspunt is dat een moderne en 
professionele bedrijfsvoering wordt gecombineerd met de maatschappelijke opgaven in het gebied ten aanzien van milieu, dierenwelzijn, biodiversiteit en 
landschapsontwikkeling. Als model om invulling te geven aan deze vernieuwende aanpak is gekozen voor een coöperatie: de Groene Grond Coöperatie. Een 
coöperatie heeft de noodzakelijke juridische structuur en moet instaan voor continuïteit, een transparante verantwoording en het zorgvuldig vastleggen van 
afspraken.  
 

 
Wijland grondfonds 

 
Grond is in Nederland ontzettend duur. Een startende boer zonder eigen (geërfde) grond, kan eigenlijk geen rendabel bedrijf beginnen. Tegelijkertijd zijn er 
steeds meer stoppende boeren zonder opvolger, die hun bedrijf en land verkopen aan de hoogste bieder. Vaak moet de koper van de grond de investering 
dan door intensief landgebruik terugverdienen. Wij werken aan het ontwikkelen van een innovatieve financieringsvorm van grond, dat meer natuurinclusief 
landgebruik mogelijk moet maken. Vrijgekomen agrarische grond wordt aangekocht en ondergebracht in een nieuw op te richten stichting, die het land 
vervolgens tegen zachte voorwaarden uitgeeft aan boeren die natuurinclusief willen (gaan) boeren. Kapitaal wordt aangetrokken als maatschappelijke 
belegging en geeft investeerders de mogelijkheid om naast een (zeer bescheiden) financieel rendement een positieve effect te hebben op landbouw, natuur 
en landschap. 
Het grondfonds (CommonGround) is een innovatief project waarbij agrarische grond wordt aangekocht en wordt ondergebracht in een stichting, dat de 
grond vervolgens tegen zachte voorwaarden uitgeeft aan boeren die een stap naar natuurinclusieve bedrijfsvoering willen maken. 
 
Doelstellingen: 

 Vermindering van de financiële druk op ondernemers die natuurinclusief boeren of die omschakelen naar natuurinclusief boeren door grond 
beschikbaar te stellen tegen lage kosten onder voorwaarde van realiseren van natuurwaarden en of beheer voor verbetering van water-, en 
bodemkwaliteit en biodiversiteit 

 Jonge en startende ondernemers een kans te geven om een nieuw natuurinclusief bedrijf te beginnen 

 Activeren van kapitaal gericht op behoud van vermogen voor de versnelling van natuurinclusieve landbouw en natuurdoelen 
 

 
Praktijknetwerk 

 
In het praktijknetwerk Opvolging gezocht! zoeken we met boeren en tuinders en de BD-vereniging naar bestaande en nieuwe vormen van bedrijfsopvolging 
en daarmee continuïteit. We merkten dat een juist begrip van vermogen en van exploitatie ons helpt om de goede vragen bij opvolging te stellen en te 
beantwoorden. Vermogen is de waarde 
van grond, gebouwen, grondstoffen en kapitaal. Vermogen heeft een doel: het organiseert de arbeid en de productie, het maakt mogelijk dat mensen ‘iets 
doen’. Hoewel we de begrippen soms door elkaar halen, is exploitatie iets anders. Met exploitatie bedoelen we de productie-eenheid, die goederen of 
diensten levert op basis van het vermogen. De exploitatie resulteert in een winst- en verliesrekening; en wat je spaart uit exploitatie kan vermogen worden. 
Er zijn allerlei vormen om zowel vermogen als exploitatie te financieren, soms met inbreng van partijen buiten de landbouw.. Grondfondsen en 
erfpachtfinanciering zijn ‘hot’, nu beleggers zich richten op solide beleggingen in grond en banken soms terughoudend zijn. Ook in de internationale 
biologische en biologisch-dynamische beweging zijner initiatieven om gronden op te kopen, vooral om de financieringslasten voor boeren en tuinders terug 
te dringen. 
 

 
Crowdfunding voor de biologische landbouw?  

 
Steeds populairder in de kunstsector en bij de opstart van bedrijven zoals een eigen kledingmerk: crowdfunding. Particulieren nemen deel in 
ondernemingen, meestal gericht op de daadwerkelijke exploitatie van het bedrijf. Voor een klein of juist een groter bedrag, en voor de meest bijzondere 
zaken. Zo laat bijvoorbeeld Remko Boom, Hoogleraar Levensmiddelenproceskundeaan de Universiteit van Wageningen burgers meebetalen via de Peas 
Foundation. “De Peas Foundation haalt het geld voor de leerstoel op bij mensen die jaarlijks twintig euro of 
meer willen bijdragen. In die zin lijkt het op de financiering van zogenaamde collectebusfondsen als de Hartstichting. Ons onderzoek is volledig onafhankelijk 
en moet een nieuwe generatie vleesvervangers opleveren,” vertelt de nieuwe hoogleraar in het Universiteitsblad Resource. Bij de meeste crowdfunding-
initiatieven worden de particuliere investeerders gevonden via een gezamenlijke website, waarop de ondernemers zich presenteren met hun vraag om 
financiering. David Gernaat zette met vijf medeondernemers de Nederlandse site www. crowdaboutnow.com op. “Wij werken met leningen, niet met 
aandelen. Een ondernemer kan in een campagne van 90 dagen elk bedrag aan leningen van particulieren en bedrijven binnenhalen.” De ondernemer bepaalt 
het te investeren bedrag en de rentedie hij wil uitbetalen, plus de leenperiode. Tot nu toe zijn er zo’n twaalf projecten succesvol ‘gecrowdfund’ met zeer 
uiteenlopende bedragen, van een paar duizend tot meer dan 60.000 euro.“De beste manier om te beginnen is door goed te communiceren met familie en 
vrienden,” weet David Gernaat inmiddels uit ervaring. De lening van de particulieren is een achtergestelde lening en kan voor de ondernemer dienen als 
onderpand bij een aanvullende banklening. CrowdAboutNow is in overeenstemming met de wetgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en plaatst 
de inleg van de particulieren gedurende de campagne op een veilige derdengeldrekening. Zodra de 100% is bereikt, gaat het geld naar de ondernemer. 
CrowdAboutNow werkt samen met partnerorganisaties, zoals Greenwish en Young startup, die instaan voor de betrouwbaarheid van de deelnemende 
ondernemers. Je kunt je als boer of tuinder met plannen dus niet los aanmelden. Land & Co overweegt serieus om partnerorganisatie te worden als er 
biologische boeren zijn met belangstelling voor deze vorm van ophalen van leningen. Crowdfunding in deze sector kan goed werken omdat er een hoge 
gunfactor en een stevige businesscase in het spel is, interessante nieuwe mogelijkheden dus!  
 

 
 
 
 
Nieuw grondfonds in België 



                                                                                                                                                                                                                      
 
Met grondfondsen kunnen ondernemers het benodigde eigen vermogen om te investeren in grond verlagen. Het Franse Terre de Liens investeerde ruim 25 
miljoen euro beleggingen van burgers in de landbouw (zieook Wordt vervolgd, Ekoland maart 2011). 
Het nieuw op te zetten Vlaamse grondfonds is een initiatief van vier partners: Landwijzer (opleiding), Land-in-Zicht (bestaandgrondfonds met twee 
bedrijven), CSA-Netwerk (netwerk van Vlaamse CSA/Pergolabedrijven) en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent. 
Projectverantwoordelijke Geert Iserbyt, Landwijzer: “We starten ermee omdat toegang tot grond voor nieuwe biologische boeren moeilijk ligt gezien de 
hoge grondprijzen in Vlaanderen, en omdat bedrijfscontinuïteit meer kansen krijgt als de grondlast kan worden verminderd. Het is onze bedoeling met 
beleggingen te werken die waardevast blijven maar geen noemenswaardige meerwaarde (dividend) opleveren.” De initiatiefnemers van het Vlaamse 
grondfonds hebben goed om zich heen gekeken naar andere initiatieven in Europa. “De drieledige structuur van Terre de Liens in Frankrijk, met een Stichting 
– Vereniging – Coöperatie, willen we overnemen. Bovendien denken we erover om alleen gronden aan te kopen en geen gebouwen. We zullen goed 
nadenken over de verdeling van de zeggenschap. En we Grondfondsen  
zoeken nog samenwerking met andere actoren: een duurzame bank of coöperatief beleggingsfonds, de (plaatselijke) overheden, natuurverenigingen die 
natuurgebieden aankopen of beheren. Die samenwerking en inbedding bleek ook de kracht van Terre de Liens.” Het is de bedoeling van het nieuwe Vlaamse 
grondfonds om privaat eigendom van landbouwgrond in de biologische en biologisch-dynamische landbouw op te heffen. Het eigendom komt dus terecht in 
een collectieve rechtspersoon.” Nederlandse initiatieven met beleggingsgeld en leningen stranden op de benodigde goedkeuring van de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM), die nodig is voor een beleggingsfonds. De Belgen hebben dat probleem niet. Geert Iserbyt: “Het project voorziet in de oprichting van een 
Coöperatieve Vennootschap die goedgekeurd wordt door de Nationale Raad voor de Coöperaties. Een CV is officieel geen beleggingsfonds, en hoeft dus niet 
aan die strenge eisen te voldoen, maar kan zich wel als zodanig gedragen. Het is niet onze bedoeling om de meerwaarde die de grond verder krijgt, 
bijvoorbeeld door stijgende prijzen of speculatie, uit te keren aan de beleggers en de vennoten.”  
 

 
Burgers dragen grondaankoop  

 
De doorbraak in Frankrijk kwam toen de initiatiefnemers van Terre de Liens de rechtsvorm ‘Société en Commandite par Actions’ ontdekten: een bedrijfsvorm 
waarmee publieke aandelen uitgegeven kunnen worden voor een gezamenlijk goed doel. Sterk punt in de ontstaansgeschiedenis bij Terre de Liens blijkt de 
betrokkenheid van plattelandsorganisaties en actieve burgers, waaronder de BD-beweging. Sterke punten nu zijn de scheiding tussen het bedrijf dat de 
gronden beheert en het beleggingsfonds én de aandacht voor de binding met de streek. Sjoerd Wartena: “We laten de boeren in hun eigen omgeving circa 
50% van de benodigde gelden ophalen, dat garandeert de band met de regio.” Terre de Liens beheert 25 miljoen euro: ruim 80 boerderijen op ruim 2000 
hectare. Terre de Liens keert geen rendement uit, maar wel inflatiecorrectie als een belegger eruit wil stappen. “Onze beleggers vinden dat prima, ze zien 
ons als een goed doel.” Hoe werkt een BD grondfonds? Een bekend Nederlands grondfonds is de Stichting BD Grondbeheer. Grondbeheer stelt 
landbouwgrond 14 Dynamisch Perspectief ter beschikking aan 13 bedrijven, in totaal bijna 200 hectare. De stichting sluit met de boer een erfpachtcontract 
af. Stijgende marktprijzen hebben geen invloed. De boer weet dus precies waar hij aan toe is. Bij opvolging wordt samen met de vertrekkende boer gezocht 
naar de beste opvolger, die ook op biologisch-dynamische wijze wil blijven werken. De gronden worden op dit moment volledig betaald uit schenkingen en 
donaties van particulieren, met uitzondering van de grond van Kraaybeekerhof. Voor nieuwe projecten werkt Grondbeheer met ondernemers die zelf een 
stuk grond op het oog hebben of een bestaand bedrijf (gedeeltelijk) willen herfinancieren.  
Een voorbeeld daarvan is de Groenen Hof in Esbeek van zaadteler en tuinder René Groenen en zijn vrouw Gineke de Graaf. René: “In de zomer van 2011 
kregen we de unieke kans om voor dertig jaar een erfpachtcontract af te sluiten. Met behulp van Stichting Grondbeheer is het gelukt om het financieel rond 
te zetten. Dat is prachtig! Bovendien kan het bedrijf zonder grote vermogensbewegingen over pakweg vijftien jaar op de volgende generatie overgaan. Dat is 
voor mij een hele zorg minder.” René ziet de toekomst van De Groenen Hof zonnig in: “Ik heb de ambitie om uit te breiden. In samenwerking met Landgoed 
de Utrecht en Grondbeheer wil ik van De Groenen Hof een groot en bloeiend zaadteeltbedrijf maken!”  
D Y N A M I E K Grondfondsen: Burgers dragen de landbouw Landgoed Kraaybeekerhof. Landgoed Kraaybeekerhof is al ruim 35 jaar een inspiratieplek en 
leerplaats voor de biologisch-dynamische landbouw en voeding. Begin 2011 heeft Stichting BD Grondbeheer een uitzondering gemaakt op hun beleid en alle 
gronden van het landgoed Kraaybeekerhof aangekocht met een lening. Stichting Grondbeheer streeft ernaar dat haar gronden vrij zijn van schuldenlasten 
Daarom wil ze de lening in vijf jaar tijd aflossen. Op 26 september vond de aftrap van de wervingsactie plaats. Om een are vrij te maken is € 516,- per jaar 
nodig, gedurende een periode van vijf jaar. Een periodieke schenking levert een belastingvoordeel op van 16 tot 52%, afhankelijk van uw inkomen. Michiel 
Rietveld, de Estafette Winkel in Driebergen en de buurtvereniging ‘Rondom Kraaaybeek’ hebben aangegeven de actie te willen ondersteunen. Voor de eerste 
33 are van de 581 in totaal zijn al schenkingen afgegeven. Ook eenmalige schenkingen en kleinere bedragen zijn van harte welkom.  
Ook andere Nederlandse grondfondsen werken met donaties.  
Stichting Loverendale bewaart de nalatenschap van Marie Tak van Poortvliet, die in Zeeland aan het begin van de vorige eeuw verscheidene 
boerenbedrijven bezat. Loverendale koopt grond van BD-bedrijven en investeert ook in de bedrijfsgebouwen. De actieve deelname in de bedrijfsvoering 
maakt Loverendale direct betrokken bij het dagelijkse boerenbedrijf.  
Grondfonds Stichting Avalon beheert sinds 1991 de gronden van Het biologischdynamische fruitteeltbedrijf Boomgaard Ter Linde en sinds 2004 ook die van 
kleinfruitbedrijf de Ring in Oud-Sabbinge.  
Naast de geïnstitutionaliseerde grondfondsen zijn er tal van voorbeelden waarbij betrokken burgers als groep een rol spelen bij de financiering van 
landbouwbedrijven. Op Pergolatuinderij de Oosterwaarde in Diepenveen werd met schenkingen van deelnemende leden de bouw van een nieuwe 
kapschuur en groenteloods mogelijk. Wouter en Kathinka Kamphuis wisten met leningen van betrokken klanten de herstart van hun hele bedrijf ’t 
Leeuweriksveld ‘op de grond’ te krijgen. Op al deze manieren nemen burgers verantwoordelijkheid voor de teelt van hun voedsel.  
Hoe vrij is vrije grond?  
De boeren die kiezen voor (gedeeltelijke) herfinanciering van hun gronden voelen zich vaak gedragen door de burgers. Een last in het financieren van 
opvolging kan van hun schouders vallen. Toch is het voor boeren niet altijd gunstig al hun gronden voor financiering via grondfondsen in te brengen. Houd je 
een gedeelte grond in eigen bezit, dan is het makkelijker om bankleningen voor nieuwe investeringen in bijvoorbeeld een stal te krijgen. Niet bij alle 
grondfondsen ontstaat vanzelf de betrokkenheid van de donateurs bij het gefinancierde boerenbedrijf. Met donaties is de grond ‘vrijgekocht’ maar ligt de 
verantwoordelijkheid - en daarmee de verbinding met de boerderij- formeel bij de beheerders van het fonds, bij het bestuur. Veel burgers vinden dat ook 
prima, zoals blijkt uit de beleggers van Terre de Liens die hun bijdrage als een ‘donatie’ beschouwen. Bedrijven met een eigen stichting of leningen van 
klanten weten directe burger-betrokkenheid goed te mobiliseren, bijvoorbeeld als een burger met juridische of fiscale kennis kan helpen. De Nederlandse 
grondfondsen werken niet met leningen of aandelen, omdat het grondfonds dan moet voldoen aan alle eisen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
stelt aan een beleggingsfonds.  
Frank Loef, directeur van Loverendale BV en oud-bestuurslid van Loverendale, verkende de mogelijkheden. “De hoge eisen maken dat wel lastig,” 
concludeerde hij. Nieuw initiatief In Vlaanderen zijn er ook enkele bedrijven die grond hebben aangekocht met schenkgeld of met leningen die geleidelijk zijn 
vervangen door schenkingen. Per Vlaams bedrijf werd de grond ondergebracht in een eigen vereniging of stichting. Land-in-Zicht heeft momenteel de 
gronden van één bedrijf van vier hectare helemaal vrijgekocht en voor een tweede bedrijf een bedrijfsuitbreiding van 1,75 hectare onder z’n hoede. De 
ambitie bestaat daar wel een beleggingsfonds te starten. Geert Iserbyt, projectverantwoordelijke bij Landwijzer: “Met ondersteuning van de Vlaamse 
overheid wordt het komende jaar tot september 2012 gewerkt aan de oprichting van een overkoepelend Bio-grondfonds met beleggingsgeld.” De vier 
partners Landwijzer (opleiding), Land-in-Zicht (grondfonds), CSA-Netwerk (netwerk van CSA/Pergola-bedrijven) en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling 
van de Universiteit Gent zijn enthousiast. “We willen jonge, nieuwe initiatiefnemers een plek bieden.”  
 

 



                                                                                                                                                                                                                      
Agrarisch natuurbeheer in een coöperatie 
Gepubliceerd op 3 maart 2016 
In een coöperatie pachten 25 agrariërs 100 hectare grond van de provincie Zuid-Holland om het te beheren als 
natuurterrein. De aanpak lijkt te werken. 
 
De Natuur Coöperatie Krimpenerwaard (NCK) pacht sinds februari 2013 ruim 100 hectare grond in delen van de 
polders Kattendijksblok te Gouderak en de Nesse te Ouderkerk aan den IJssel. De 25 agrariërs die deel uitmaken van 
de coöperatie, voeren zo het beheer over een gevarieerd landschap: open veenweidepolders met overwegend 
graslandtypen en lokaal houtopstanden langs ontsluitingslinten en houtkades. Ze richten zich op weidevogelbeheer, 
botanisch beheer en beheer van moeras- en rietland. De coöperatie pacht dit land van Bureau Beheer 
Landbouwgronden BBL. 
 
Pilot 
In dezelfde regio verpacht Zuid-Hollands Landschap (ZHL) als terreinbeherende organisatie 50 hectare aan boeren. 
Beide organisaties worden begeleid door dezelfde externe deskundige. In een pilot van zes jaar vergelijken 
onderzoekers van Alterra de aanpak van de natuurcoöperatie met de aanpak van ZHL.Bereiken ze de gestelde 
natuurdoelen? Hoe verloopt de samenwerking? Werkt de organisatievorm? Waar liggen verschillen? Onlangs 
verscheen het rapport 'Laat het ons nou doen!', een verslag van een tussentijdse evaluatie. 
 
Beide organisaties doen het goed, als het om beheer gaat. De natuurdoelen worden bereikt, zo is te lezen in het 
rapport. Maar de Natuurcoöperatie zet meer dan het Zuid-Hollands Landschap in op gezamenlijkheid en uitwisseling 
tussen pachters en overige leden, en begeleidt de pachters intensiever. ZHL heeft hiervan geleerd en gaat meer met 
de pachters samenwerken. 
 
Toekomst 
Er ligt nog wel een probleem voor de toekomst. De natuurcoöperatie pacht de grond, die binnen het Nationaal 
Natuurnetwerk (NNN, voorheen de EHS) ligt via BBL van de provincie Zuid-Holland. Het beleid is er nu op gericht dat 
de provincie die grond moet verkopen. Dat betekent dat de coöperatie niet meer kan pachten van de provincie. 
Samenwerking met de provincie is daarom zinvol om daar een oplossing voor te zoeken. De NCK heeft haar 
bestaansrecht als bottom-upinitiatief vanuit het gebied, en als innovatieve organisatievorm wel bewezen, zo schrijft 
het rapport. 
 
De Natuurcoöperatie beheert percelen in de Polder Kattendijksblok en Polder de Nesse. De Natuurcoöperatie houdt 
zich bezig met : 
 
- Weidevogelbeheer 
- Botanisch beheer 
- Moeras/rietland beheer 
 
Op 13 februari 2015  heeft gedeputeerde Han Weber aan de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard het certificaat 
Natuurbeheer uitgereikt. 
 
Het 10-puntenplan van de FPG 
De Federatie Particulier Grondbezitstreeft een 10-puntenplan na, waarmee overheidsdoelen bereikbaar worden 
door de inzet van gemotiveerde particuliere eigenaren. 
1) Voldoende middelen voor beheer bestaande natuur 
Eigenaren en beheerders van bossen en natuurterreinen hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Zij houden 
fraaie gebieden in stand die voor het overgrote deel toegankelijk zijn voor het publiek. Deze gebieden zijn dragers 
van biodiversiteit. Bossen leggen CO2 vast en zuiveren lucht en water. Met adequate financiering voor bestaande 
natuur kunnen maatschappelijke functies worden vervuld en zullen particuliere eigenaren gestimuleerd worden om 
nieuwe natuur te ontwikkelen. 
2) Meer vertrouwen, minder regeldruk 
De overheid zou veel meer vertrouwen moeten uitspreken richting de particulier door de aanwezige regeldruk 
aanzienlijk terug te brengen. Het beheer van het landelijk gebied door de particulier dient weer leuk en eenvoudig te 
worden gemaakt. Met minder complexe regelgeving en voorwaarden wordt de particulier gemotiveerd en 
gestimuleerd. 
3) Verkoop overheidsgrond aan particulieren 



                                                                                                                                                                                                                      
Ons land kent relatief hoge grondprijzen, ook voor natuurgrond. Dit is een afspiegeling van de grote vraag naar 
grond. De overheid zou het bezit en beheer van grond die even goed -of zelfs beter- door een particulier kan worden 
beheerd, op de markt moeten (laten) brengen. Denk hierbij onder meer aan verpachte Domeingronden in de 
Flevopolders (47.000 ha), delen van het bezit van Staatsbosbeheer (totale areaal meer dan 200.000 ha) waaronder 
landgoederen, productiebossen, terreinen met vakantiehuisjes, snippergroen buiten de EHS en gronden van Bureau 
Beheer Landbouwgronden, waaronder ruilgronden buiten de EHS. De verkoop van 20%, ofwel zo’n 60.000 ha 
hiervan in de komende 10 jaar moet haalbaar zijn. Bij een gewogen gemiddelde grondprijs(wel/niet verpacht, 
agrarische of natuurgrond) van €25.000,- zou dit 1,5 miljard kunnen opleveren. De middelen die aldus 
worden vrijgespeeld moeten allereerst ingezet worden voor de financiering van het beheer van bestaande natuur en 
het in stand houden van het waardevolle agrarische cultuurlandschap. Wat er over blijft kan gebruikt worden om de 
realisering van de EHS te helpen financieren. 
4) Naar een gelijkberechtiging van alle natuurbeheerders 
In het kader van de Verklaring van Linschoten wordt gewerkt aan een gelijk speelveld voor alle natuurbeheerders: 
van terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties tot en met particulieren. Voor wat betreft inrichting en 
beheer is gelijkberechtiging door middel van het Programma Beheer en het nieuwe subsidiestelsel SNL reeds een 
feit. Voor verwerving daarentegen nog niet. FPG pleit ervoor de omvorming van landbouwgrond naar nieuwe natuur 
voor alle particuliere beheerders op te nemen in het nieuwe stelsel SNL. Er is dan geen reden meer een aparte PNB-
regeling (subsidies Particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties) aan te houden. Het subsidiëren 
van de aankoop van bestaande bos en natuur is niet meer nodig, daarmee komt er geen vierkante meter EHS bij. 
5) Nieuwe financieringsbronnen en marktwerking 
Er zou een ‘concessiemodel’ moeten worden ontwikkeld, waarbij de overheid voor een bepaald gebied globale 
natuurdoelstellingen formuleert met aan aantal randvoorwaarden. Verschillende (combinaties van) gegadigden 
kunnen hierop inschrijven.De overheid kiest de meest gerede partij via een transparant proces.Het gaat er 
immers niet om wie de grond beheert, maar dat het natuurdoel wordt gerealiseerd. Daarnaast vindt de Federatie 
het van belang in de natuur- en bossector meer marktwerking toe te laten. Terreinbeherende organisaties moeten 
de vrijheid krijgen om gronden die in het verleden met subsidie zijn aangekocht op de markt 
te brengen, mits de kwaliteit en de duurzaamheid van die terreinen volledig is geborgd èn de opbrengst weer wordt 
geïnvesteerd in de realisatie van de EHS. Op deze wijze kan ‘dood kapitaal’ geactiveerd en ingezet worden voor de 
financiering van het natuurbeleid. 
6) Verruiming Natuurschoonwet 
De Natuurschoonwet zorgt voor een goede borging van duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast is er bij veel 
particulieren interesse om in collectief verband te investeren in natuur. Een Natuurschoonwet BV is hiervoor zeer 
geschikt, maar gaat nu nog gepaard met enkele onnodige beperkingen. Zo dient de huidige bovengrens van 
maximaal 20 aandeelhouders bij de start losgelaten te worden. Wanneer de voorwaarden worden aangepast, komt 
deze mogelijkheid voor particulieren veel dichterbij. 
7) Verklaring van Linschoten uitwerken 
De voorstellen in de Verklaring van Linschoten moeten met spoed verder uitgewerkt worden: het 
informeren,stimuleren en faciliteren; het bieden van financiële en fiscale stimulansen. Alleen zo wordt de versnelde 
realisatie van de EHS door particulieren bereikbaar. 
8) Met EHS aansluiten bij het agrarisch cultuurlandschap 
Bij de realisatie van de EHS zou veel sterker aangesloten moeten worden bij de groene dooradering en het 
aanwezige agrarische cultuurlandschap. Daar waar een mooi landschap met cultuurhistorische waarden aanwezig is, 
zou de overheid niet langer moeten inzetten op realisatie van vlakdekkende natuur in deze gebieden. Voor het 
functioneren en de beleving van de EHS is dit ook niet nodig. Door meer gericht te zijn op (het casco netwerk en de 
groene dooradering van) landschap en‘beleefnatuur’, wordt de biodiversiteit versterkt, wordt gezorgd voor 
het in stand houden van een aantrekkelijk landschap en wordt meer draagvlak gecreëerd. Juist agrarisch 
natuurbeheer is hier als instrument goed toepasbaar. 
9) Rekening houden met het profijtbeginsel 
De economische waarde van natuur en landschap wordt maatschappelijk onderkend. Hieraan wordt verdiend door 
bijvoorbeeld recreatieondernemers en de horeca, maar ook op de woningmarkt wordt verdiend aan transacties van 
woningen in een fraaie omgeving. De beheerders van natuur en landschap hebben meestal 
het nakijken. Het zou terecht zijn wanneer deze ondernemers en woningeigenaren meebetalen aan het natuur- en 
landschapsbeleid . De Commissie Rinnooy Kan heeft in het kader van het Landschapsmanifest goede ideeën 
aangedragen. 
10) Ruimte voor passende economische dragers 
De overheid zou veel sterker moeten inzetten op de marktwerking en het ondernemerschap van de particulier, o.a. 
door het creëren van beleidsruimte voor de 



                                                                                                                                                                                                                      
ontwikkeling van passende economische dragers. Daarbij valt te denken aan het 
verder ontwikkelen van het instrument‘rood-voor-groen’en dat instrument te verbreden en te koppelen aan andere 
opgaven. 
 
 
 
Geef de particulier de ruimte! 
Bestaande en nieuwe particuliere partijen zijn geïnteresseerd om een veel grotere rol in het natuurbeleid te spelen. 
Daarmee neemt de betrokkenheid van de lokale bevolking sterk toe en ontstaat er meer diversiteit in het beheer. 
Door dood kapitaal levend te maken, komen er bovendien extra middelen vrij voor het beheer en de verdere 
uitbreiding van de EHS. Daarmee kunnen particuliere eigenaren een essentiële bijdrage leveren aan het concept EHS. 

 

Rentabiliteit bosbouw onder druk 

23-01-2019 

Huib Silvis 

De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2016 een bedrijfsresultaat geboekt van -8 

euro per ha bos. In de twee voorafgaande jaren was het resultaat positief: 14 euro in 2015 en 39 euro in 

2014. De gemiddelde houtopbrengsten waren in 2016 lager en de arbeidskosten hoger dan in de 

voorafgaande jaren. 

Het gemiddelde inkomen uit het bosbedrijf - het bedrijfsresultaat plus de berekende arbeidsvergoeding (in 

hoofdzaak van de eigenaar) – is in 2016 uitgekomen op 39 euro per ha, tegenover 59 euro per ha in 2015 

en 80 euro per ha in 2014. 

 

Figuur 1. Reële kosten en opbrengsten per ha bos (in euro’s van 2016) op particuliere bosbedrijven, 1989-2016 

Bron: Wageningen Economic Research. 

Klimaatplan: doelen vergen grote inspanning, details nog 
onzeker 

31-12-2018 

In de reactie van het kabinet (hier) op het ontwerp-klimaatakkoord staat relatief weinig over landbouw, 

grondgebruik en natuur. Wel erkent het kabinet dat de uitwerking van de voorstellen uit het ontwerp-

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/21/kamerbrief-over-aanbieding-ontwerp-klimaatakkoord


                                                                                                                                                                                                                      

klimaatakkoord (hier) een grote inspanning vergt. Dat geldt ook voor de diverse maatregelen gericht op 

landgebruik. 

De voorgestelde maatregelen zijn nog steeds op hoofdlijnen, verdere uitwerking volgt in 2019. Wel zijn 

een aantal belangrijke uitgangspunten vastgepind, waaronder het streven naar verdergaande 

grondgebondenheid. De plannen worden nu eerst doorgerekend door het Planbureau voor de 

Leefomgeving. 

Landgebruik 

Het hoofdstuk landbouw en landgebruik in het ontwerp-klimaatakkoord beslaat maar liefst 35 pagina’s. 

Daarbij gaat het om maatregelen om veenoxidatie tegen te gaan, over vastlegging van koolstof in en 

verminderen van lachgasemissies uit landbouwbodems. Verder betreft het maatregelen om afname van 

CO2-vastlegging door ontbossing te voorkomen en de CO2-vastlegging in bestaande natuurgebieden en 

openbare ruimten te vergroten. De verdeling van de taakstelling voor landgebruik is weergegeven in 

onderstaande tabel uit het akkoord, met de hoofdlijn van de maatregelen. 

 

Vanuit de klimaattafels is aangegeven dat er voor landbouw en natuur verdere reductie mogelijk is. Een 

belangrijke voorwaarde is dan dat er voldoende financiële- en beleidsruimte komt om de ambities waar te 

maken, zo is opgenomen in het ontwerpklimaatplan. 

Uitgangspunt: verdergaande grondgebondenheid 

In het klimaatplan worden de uitgangspunten voor het klimaatbeleid opgesomd. De voor FPG belangrijkste 

daarvan zijn: 

 De afspraken streven naar verdergaande grondgebondenheid én het sluiten van kringlopen op de 

kleinst mogelijke schaal die passend is.  

FPG is hiervan groot voorstander. Wel moet aangetekend worden dat in het klimaatplan voor het 

begrip grondgebondenheid sterk wordt gekeken naar het voorstel daarvoor van NZO/LTO. FPG vindt 

dat voorstel te technocratisch en wijst op het risico van perverse gevolgen ervan (zie onze eerdere 

reactie op het LTO/NZO voorstel hier). 

 De afspraken zijn kosteneffectief op klimaatgebied. De afspraken moeten met oog daarop gekoppeld 

aan ten minste één ander duurzaamheidsdoel dat door de maatschappij van belang wordt gevonden, 

zoals gezondheid, bodem, natuur, biodiversiteit en omgevingskwaliteit. 

Dit uitgangspunt sluit aan bij de integrale benadering waarvoor FPG staat. Boeren, natuurbeheerders 

en grondeigenaren worden soms gék van alle -vaak tegenstrijdige- opgaven die om beurten 

langskomen. De integrale benadering past ook bij de traditie van het landgoedmodel, van het 

combineren van grondgebonden functies binnen één ruimtelijke en economische eenheid (zie 

toelichting FPG (hier). 

 De afspraken onderkennen dat de sector zich kenmerkt door veel familiebedrijven en coöperatieve 

verbanden waarvoor voor het voortbestaan een stapsgewijze transitie van belang is. Doelen voor de 

lange termijn zijn richtinggevend én bevorderen actie op korte termijn. 

Volgens FPG mag daaraan worden toegevoegd dat door de aard van de natuur en bodem, snelle 

oplossingen niet mogelijk zijn in landbouw en natuur. Dit werd tijdens onze ALV ook benadrukt door 

Pieter van Geel, die daaraan wat FPG betreft terecht toevoegde dat we wel nú moeten beginnen. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/21/ontwerp-klimaatakkoord
https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/fpg-reactie-op-rapport-grondgebondenheid-als-basis.html
https://www.grondbezit.nl/files/fpg_pdfs/2017-09-VBNL-Landgoedmodel.pdf


                                                                                                                                                                                                                      
Concretisering afspraken landgebruik 

De afspraken binnen het hoofdstuk landgebruik vallen, vanwege verschillende bestuurlijke en bestaande 

financiële kaders uiteen in drie deelonderwerpen met ieder eigen indicatieve klimaatprestatie(s): 

 veenweidegebieden; 

 bomen, bos en natuur; 

 landbouwbodems 
Veenweide 

Voor veenweide wordt op de korte termijn gedacht aan het toepassen van onderwaterdrainage en 

drukdrainage op een landbouwareaal van 80.000 ha. Daarnaast is sprake van het verhogen van 

zomerpeilen binnen bestaande weidevogelreservaten, op een natuurareaal (bestemming natuur) van circa 

2000 ha. 

Aangegeven wordt nu dat kennisontwikkeling nog wel moet uitwijzen of en welke maatregelen effectief zijn 

voor de geplande 1 Megaton CO2-eq reductie in 2030. Het klimaatplan benadrukt vervolgens het belang 

om de doelstellingen op gebiedsniveau te realiseren. Voor de zeer ambitieuze doelen die resteren voor na 

2030 moeten in dat verband nog verdergaande maatregelen worden uitgewerkt. 

Bij die discussie benadrukt FPG specifiek dat naast inkomensschade en lagere gebruikswaarde van de 

grond, die veel worden bediscussieerd, ook het effect op de vermogenswaarde van de grond moet worden 

betrokken. 

Bos en natuur 

Bij de klimaatmaatregelen voor bos, bomen en natuur gaat het om vier categorieën maatregelen: 

 voorkomen van ontbossing, 

 vergroten van de vastlegging van koolstof in bos- en natuurterreinen door ander beheer, 

 vergroten van het areaal bos en natuur en tot slot 

 versterken van koolstofvastlegging in de keten. 

Onze inzet daarvoor vindt plaats via VBNE (Vereniging bos en natuureigenaren), waarbij FPG is 

aangesloten (zie ook de aparte pagina van VBNE over klimaat). 

Bodem 

Bij de maatregelen voor bodem is opvallend dat wordt aangekondigd dat het ministerie van LNV een 

robuuste systematiek voor bodemlabels voor alle landbouwgronden wil ontwikkelen. Dit bodemlabel dient 

gerelateerd te zijn aan de hoeveelheid koolstof in de bodem en de bodemvruchtbaarheid, aldus het 

klimaatplan. Er lopen momenteel ook de nodige private initiatieven hiervoor (zie eerder artikel: Initiatief a-

s-r voor dynamisch bodemlabel). 

Van interesse is ook dat de Rijksoverheid voor 01-01-2021 een herziening van het pachtbeleid wil 

realiseren, gericht op borging van duurzaam beheer van de verpachte gronden. 

Projecten 

In het kader van het klimaatplan worden ook financiële middelen beschikbaar gesteld voor innovatieve en 

demonstratieprojecten en pilots. Voor veenweiden en landbouwbodems is daarvoor € 60 mln beschikbaar, 

voor natuur, bomen, bos € 50 mln. De precieze toedeling zal afhangen van cofinanciering. 

Ook FPG en Provinciale Verenigingen hebben de nodige projectideeën hiervoor.  

FPG standpunt 

De klimaatplannen kwamen tot stand na uitgebreid overleg tussen vele betrokken partijen, via 

zogenaamde klimaattafels. FPG was in het bijzonder betrokken, direct en indirect, bij de onderdelen over 

bos en veenweide. Ook onze ALV in december stond in het teken van het akkoord (hier).  

https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/klimaatakkoord-meer-bomen-en-veenweide-natter.html
https://www.vbne.nl/thema/klimaatakkoord/klimaatakkoord
https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/initiatief-a-s-r-voor-dynamisch-bodemlabel.html
https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/initiatief-a-s-r-voor-dynamisch-bodemlabel.html
https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/klimaatopgave-leidt-tot-grote-druk-op-groene-ruimte.html


                                                                                                                                                                                                                      

Naast de specifieke aandachtspunten, heeft FPG als algemeen standpunt in het klimaatdebat dat 

landbouw en natuur een belangrijke bijdrage leveren aan het vastleggen van extra CO2 en daar nog meer 

in kan betekenen door actief bosbeheer en duurzaam bodemgebruik. FPG zet zich daarbij in voor het 

versterken van grondgebonden landbouw en de kansen die particulier natuurbeheer biedt voor een 

integrale benadering van economie en ecologie. Verder benadrukt FPG dat er meer aandacht voor moet 

zijn dat de optelsom van alle ruimtelijke claims op de beperkt beschikbare grond in Nederland zullen leiden 

tot een enorme gronddruk (hier). 

Inspelen op autonome ontwikkelingen 
Naast de bovengenoemde Europese en mondiale uitdagingen zien we op het Nederlandse platteland in de komende 
decennia grote transformaties die de kwaliteit van het landelijk gebied beïnvloeden: 
● Een doorgaande verstedelijking van het platteland, zowel fysiek in de vorm van ruimtebeslag voor stedelijke 
functies zoals woon- en werkgebieden, als mentaal in het denken van de plattelander die steeds minder afhankelijk 
is van de plattelandseconomie voor zijn bestaan; 
● De aanslagen die de groei van de infrastructuur doet op de openheid van het landelijk gebied; 
● De transformatie als gevolg van schaalvergroting in de landbouw en daarnaast de verbreding van de landbouw 
naar een groot aantal nieuwe of nevenfuncties; 
● De extra ruimte die nodig is voor waterberging, alternatieve energiebronnen en CO2-vastlegging om de gevolgen 
van klimaatveranderingen op te vangen. Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie op de toekomst van het 
landelijk gebied en op de rol die de landeigenaar als beheerder van het buitengebied hierin kan spelen. Een transitie 
van de landeigenaar naar landmanager is hiervoor noodzakelijk! 
Naast voornoemde transformaties, wordt de agrariër momenteel ook geconfronteerd met: 
● algemene economische malaise 
● beperkte economische rentabiliteit 
● sterk fluctuerende prijzen 
● afslanking markt- en prijsbeleid 
● toenemende concurrentie van de wereldmarkt 
Kortom: de sector staat voor een enorme opgave! 
 
Plattelandsontwikkelingsplannen 
De Plattelandsontwikkelingsplannen (POP) waren oorspronkelijk bedoeld om de herstructurering van de agrarische 
sector te bewerkstelligen, met als nevendoelstelling om deze sector gereed te maken voor de toekomst en nieuwe 
impulsen op het platteland te creëren. De FPG is van mening dat deze doelstellingen onvoldoende zijn bereikt. Dit is 
het gevolg van provinciale voorkeuren in de vorm van prioritering van thema’s als: dorpsvernieuwing en 
cultuurhistorie, plattelandstoerisme, alsook natuur, milieu en landschap, boven de herstructurering en het 
toekomstzeker maken van de agrarische sector. De Federatie zal zich blijven inspannen voor het verkrijgen van een 
meer evenwichtige verdeling van de POPmiddelen over de verschillende thema’s. Achterliggende overtuiging is, dat 
agrarische ondernemers alleen kunnen innoveren, indien POP-middelen ook daadwerkelijk terechtkomen op het 
boerenerf. 
De sector Bos en natuur en het klimaatakkoord 
De sector Bos en natuur is deelnemer aan de Klimaattafel Landbouw en Landgebruik, één van de vijf Klimaattafels. 
De VBNE vertegenwoordigt de sector in deze onderhandelingen. In een intensief traject is geïnventariseerd welke 
klimaatmaatregelen de sector kan uitvoeren om CO2 vast te leggen én te houden. Het huidige voorstel is een eerste 
stap; de hoofdlijnen zijn bekend. Afspraken over de concrete uitvoering van maatregelen, inclusief de verdeling van 
verantwoordelijkheden en de financiering ontbreken nog. Daarover buigen partijen zich de komende tijd, 
resulterend in het feitelijke Klimaatakkoord eind 2018. 
Betekenis voor bomen, bos en natuur 
De sector bos en natuur heeft een bijzondere positie in het klimaatakkoord. Bossen en andere vegetatie leggen in 
totaal jaarlijks bijna 3,7 Megaton CO2 vast, ongeveer 2% van de jaarlijkse Nederlandse uitstoot. Kijk voor de details 
vanaf pagina 43 in het Klimaatakkoord op hoofdlijnen. 
De klimaatbijdrage van bos en natuur kan nog toenemen door onder andere: 

 een klimaatslim beheer van bos, natuur en landschap; 

 het treffen van anti-verdrogingsmaatregelen; 

 het langer vasthouden van koolstof in de keten, zoals het gebruik van hout in de bouw; 

 de aanleg van nieuw bos en landschapselementen. 

https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/klimaatopgave-leidt-tot-grote-druk-op-groene-ruimte.html


                                                                                                                                                                                                                      
Het Klimaatakkoord biedt kansen voor de sector. Zo kan het bijdragen aan een versnelde realisatie van het Nationaal 
Natuurnetwerk. Een belangrijk aspect is verder dat maatregelen in bossen per definitie gericht zijn op de lange 
termijn en daarom gebaat zijn bij langjarig stabiel overheidsbeleid. Daarom is afgesproken dat de overheid in overleg 
met de sector een visie opstelt voor bomen en bossen voor het einde van 2019 
 
Bos en Klimaatpilots 2018.  
Om de mogelijkheden binnen de bos en natuur sector te verkennen en om een basis te leggen voor grotere uitrol, is 
dit jaar al gestart met de Bos&Klimaatpilots. Dit wordt getrokken door Wageningen Environmental Research samen 
met 37 partners. De pilots zijn gericht op uitvoering, testen en kennis vastleggen en verspreiden door middel van 
een Gereedschapskist (deze is nog in de maak). Deze website geeft inzicht in de projecten en maatregelen die nu 
worden uitgevoerd en geeft handvaten voor Klimaatslim beheer. 
Contact hierover: gert-jan.nabuurs@wur.nl. 
Financier 
De klimaatpagina’s van de VBNE zijn gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 

 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                      

 
 

 


