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Samenvatting
In het rapport van het Transnational Institute (TNI) in samenwerking met Toekomstboeren werd
geschetst hoe landgebruik en landeigendom problematisch zijn voor landbouwers in Nederland. Dat er in
Nederland problemen zijn in verband met het verschaffen van toegang tot land voor nieuwe boeren is
intussen welbekend in Nederland. De autonomie van de boer staat onder druk door dominante
pachtconstructies, een dalende bodemkwaliteit van het land en te hoge grondprijzen. Ook heerst er een
gebrek aan draagvlak door de maatschappij voor nieuwe boeren. Wat nu ontbreekt is voldoende kennis
van hoe het anders kan. Een veelbelovend idee is om grondprijzen te verlagen of de kosten van grond te
delen met meerdere mensen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door behulp van de gemeenschap.
Wereldwijd wordt de term commons gebruikt als synoniem voor een systeem waarbij de gemeenschap
eigenaar, gebruiker, en beheerder is van het land. Vandaag worden commons heruitgevonden om in de
huidige wetgeving te passen.
Het doel van dit onderzoek is om bestaande voorbeelden van nieuwe commons in Nederland in de vorm
van landbouwbedrijven te inventariseren. Die voorbeelden zal ik vervolgens ontrafelen en linken met de
leden van Toekomstboeren. Hierdoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe vertaalt het proces
van commoning zich in de Nederlandse landbouw en hoe zit het met autonomie van de boer, op basis van
drie cases?
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag was het theoretisch framework van GibsonGraham et. al (2013) nodig om de commons te begrijpen als een dynamisch proces waarin een
gemeenschap een commons doet ontstaan door middel van zes onderhandelingen, namelijk toegang,
gebruik, zorg, voordeel, verantwoordelijk en eigendom. Verder wordt er ook gekeken naar de
machtsrelaties van de gemeenschap ten opzichte van de boerderij door middel van het framework van
Avellino & Wittmayer (2016). Aan de hand van een aantal zoekcriteria werden een aantal boeren
geïdentificeerd die kritisch nadenken over de gemeenschap en duurzame landbouw. De drie boeren die
hebben meegedaan aan dit onderzoek zijn Valérie van Dijck van Tuinderij de Veldhof, Wouter Kamphuis
van ’t Leeuweriksveld en Louis Dolmans van Doornik Natuurakkers.
In het onderzoek werden semigestructureerde diepte-interviews afgenomen met de respondenten.
Daarnaast werd een enquête opgesteld en verspreid naar de gemeenschap rondom de boerderij. Alle
interviewgegevens werden vervolgens besproken per een van de zes onderhandelingen. Uit de gegevens
bleek dat de gemeenschap meer betrokken kan zijn bij alle drie de boerderijen. Het verkrijgen van een
ANBI-status als een stichting van de boerderij maakt het (goedkoop) overdragen van grond mogelijk en
lijkt een interessante optie te zijn voor de opvolging en overname van het bedrijf, maar het bleek echter
nog niet mogelijk is om die status te krijgen van de overheid. De grond zou verder geen financiële
waarde mogen hebben om te garanderen dat enkel gemeenschapsboeren daar zouden werken. De
gemeenschap kan daar een rol in spelen door achter het idee te staan, maar moet de filosofie delen met
de boer. Verder, door meer diversiteit van de activiteiten op het land te creëren kan de gemeenschap
meer verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor de boerderij en ontstaat er een groter draagvlak
door de gemeenschap.
Op basis hiervan wordt aanbevolen om verder na te denken over hoe een gemeenschappelijke boerderij
een ANBI-status kan krijgen en het uitwerken van een bewustwordingscampagne die de gemeenschap
stimuleert om de boerderij te zien als een gemeenschappelijk goed.
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1. Projectdefinitie
Probleemstelling
In het rapport van het Transnational Institute (TNI) in samenwerking met Toekomstboeren werd
geschetst hoe landgebruik en landeigendom problematisch worden voor landbouwers in Nederland.
Toegang tot land is mogelijk, maar het langdurig (duurzaam) gebruik ervan is beperkt. De hoofdredenen
zijn onder andere:
•
•
•
•

Pachtconstructies met korte duur en hoge pachtprijzen
Bodemkwaliteit is laag of gaat achteruit
Grondprijzen zijn te hoog voor ondernemers
Draagvlak door maatschappij ontbreekt door complexiteit

De autonomie van de boer staat onder druk door bovengenoemde problemen. Voor Toekomstboeren
staat de autonomie van de boer centraal. Dit omdat een ondernemer in de landbouw dagelijks voor
diverse keuzes staat. Die keuzes moet hij/zij zien op te lossen door gebruik te maken van
verdienmodellen en allerlei investeringen, maar investeren in bijvoorbeeld fruitbomen of een houtkant
kan duur worden als het bedrijf plots stopgezet wordt door een afgelopen pachtcontract of een te hoge
pachtprijs. Dit houdt het verhogen van de biodiversiteit en andere agro-ecologische praktijken tegen. Dit
kan dan leiden tot lagere opbrengsten, meer werk en andere kosten voor de boer.
Dat er problemen zijn in verband met het verschaffen van toegang tot land voor nieuwe boeren is
intussen goed geweten. Wat nu ontbreekt is voldoende kennis van hoe het anders kan. Een
veelbelovend idee is om grondprijzen te verlagen of de kosten van grond te delen met meerdere
mensen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door behulp van de gemeenschap. Vroeger bestonden er in
Nederland afgebakende stukken land die samen door de gemeenschap werden beheerd. Hier bestaan er
verschillende benamingen voor: (gemene) weide, gemeent, heirnis, veld, aard, vroende, meent, en
marke. (Bieleman, 1987; Roessingh & Schaars, 1996). Heel de gemeenschap had inspraak over wat er
met het land gebeurde, het was een ‘common good’ (gemeenschappelijk goed).
Wereldwijd wordt de term commons gebruikt als synoniem voor een systeem waarbij de gemeenschap
eigenaar/gebruiker/beheerder is van het land. Vandaag worden commons heruitgevonden om in de
huidige wetgeving te passen. In Nederland wordt bijvoorbeeld naar de nieuwe ‘markes‘ verwezen, zoals
in De Peinder Mieden (2019). Toekomstboeren is op zoek naar nieuwe vormen van grondeigendom die
de lokale gemeenschappen betrekken die daarmee verbonden zijn. Het probleem is dat die
eigendomsvormen niet goed gekend zijn of nog niet bestaan in Nederland. Dat was mij opgevallen
tijdens het verzamelen van contactpersonen (Bijlage 2). Er ontbreekt een duidelijke visualisatie van
succesvolle arrangementen die hebben bewezen dat landeigendom en -gebruik anders kan op een
manier waarop het iedereen uit de maatschappij en het milieu ten goede komt. Ik geef een kort
overzicht van kansen en knelpunten van pacht vs. commons (Bijlage 9) om oriënterend een onderscheid
te maken tussen beiden.

Begrippenlijst
Er bestaan veel theoretische benaderingen over de commons, en een aantal termen worden soms door
elkaar gebruikt. Volgens Linebaugh (2008, p.278), heeft de term ‘common’ veel betekenissen (common
land, common rights, common people, common sense etc..). Om verwarring te vermijden hanteer ik de
termen als volgt:
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Common: Gemeenschappelijk met elkaar, openbaar. Volgens Negri en Hardt (2009) verwijst common
naar sociale processen die mensen samen ondergaan.
Commons: Gemeenschappelijk (cultureel en natuurlijk) goed. Als het over land gaat kan er verwezen
worden naar De Moore (2015) wat min of meer betekent dat land gezamenlijk wordt gebruikt en
beheerd.
Commoning: Een proces van verbondenheid. Dat wat neigt naar meer samenwerkingen en minder
individuele eigendom (Gibson et. al, 2013).
Community: Een groep mensen (gemeenschap/samenleving) die samen een halfgesloten systeem
vormen en waarbinnen interactie bestaat tussen de groepsleden. Hoewel de mens ook samenleeft met
dieren en dingen, staat het netwerk van relaties tussen mensen centraal.
Autonomie: Zelfbeschikking. Een voorwaarde om autonoom te kunnen zijn is het erkennen dat
(persoonlijke) mogelijkheden begrensd zijn en dat de omgeving grenzen stelt. Wie binnen die grenzen de
kwaliteit bezit het eigen leven vorm te geven kan als autonoom worden beschouwd.
Stichting: In Nederland is dit een rechtspersoon die wordt opgericht bij notariële akte, door één of
meerdere natuurlijke of rechtspersonen. Iemand kan ook bij testament de oprichting van een stichting
na zijn dood regelen. In de regel heeft een stichting een bestuur bestaande uit een of meerdere
bestuurders (bijvoorbeeld een voorzitter, secretaris en een penningmeester). Het bestuur is het enige
verplichte orgaan van een stichting. Daarnaast kan er nog een raad van toezicht worden aangesteld, die
toezicht houdt op het stichtingsbestuur. In tegenstelling tot een vereniging heeft een stichting geen
leden (belastingsdienst.nl, 2019).
Vereniging: Een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd heeft. Dit doel mag
echter niet het verdelen van winst onder de leden zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen winst gemaakt
mag worden, maar deze moet ingezet worden voor een bepaald doel, zoals het doel van de vereniging,
kennisdeling of liefdadigheid (belastingsdienst.nl, 2019).
Coöperatie: een vorm van zelforganisatie van producenten, verbruikers of werknemers, gericht op het
vergroten van economische macht en het behalen van schaalvoordeel. De Nederlandse wet maakt het
bestaan van ‘coöperatieve vereniging’ mogelijk.

Achtergrond
De prijzen van (landbouw)grond zijn in Nederland afgelopen decennia explosief gestegen (Ciaian, Kancs
& Swinnen 2010) en een groot deel (bijna de helft) van de grond is inmiddels in de vrije markt. Dat is een
contrast met de rest van de wereld, waar 2/3 van de gronden nog gemeenschappelijk eigendom is van
dorpen, gemeenschappen of de staat (WEEG, 2017). Bovendien is er sprake van exclusief eigendom, dat
rechten van anderen uitsluit (Browne, 2009; Hunter, 2008).
Grondeigendom betekent oorspronkelijk een bundel van rechten, die je over meerdere partijen zou
kunnen verdelen: bijvoorbeeld recht op gebruik voor landbouw, overpad, erfbaarheid, enz. De
dominante visie op eigendom is in deze tijd dat alle rechten bij de eigenaar liggen. Concurrerende
rechten van de overheid worden als bedreiging en ‘vervuiling’ van het eigenaarschap gezien. In de derde
plaats is de grond tot handelsgoed gemaakt, tot een commodity. Bas van Bavel (2001) beschrijft de
kenmerken van de (vrije) markt. Deze kent vraag en aanbod, competitie en fluctuerende prijzen die
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hiermee samenhangen. Een belangrijke kwestie is dat in de (huidige en onderzochte) vrije markten niet
alleen goederen, producten en diensten worden verhandeld, dat wil zeggen de opbrengsten (output) van
de economie, maar ook de bouwstenen (input) van de economie: grond, arbeid en kapitaal. Dat zijn twee
(output vs. input) fundamenteel verschillende zaken. De markt zorgt ook voor allocatie en uitwisseling:
dat wil zeggen dat marktpartijen de beschikkingsmacht hebben of krijgen niet alleen over de output
maar óók over de input. Ten slotte is de markt geen abstract speelveld of verzameling formules, maar
een samenstel van concrete instituties en gemeenschappen. Die instituties en gemeenschappen hebben
elk hun eigen regels en afspraken. De regels in de markt variëren daardoor sterk van plaats tot plaats en
tijd tot tijd. Dé markt als een vast iets zou dus niet bestaan (Chambers, 2018).

Geschiedenis
Ik baseer me op het werk van Van Bavel (2001, 2004) en Gibson Graham et. al (2013) om duidelijk te
maken dat een proces van commoning eindeloos is, en dat de huidige grondproblemen zich al in het
verleden hebben plaatsgevonden al was het in aan andere context.
Traditioneel vond het samenbrengen van de bouwstenen van de economie plaats in het familiebedrijf.
Grond, arbeid en kapitaal werden binnen het eigen boerenbedrijf verdeeld. De output ging overal heen.
Tegenwoordig kan worden vastgesteld dat arbeid en kapitaal ergens anders wordt gehaald en dat grond
soms doorschuift naar ‘vreemde’ eigenaren (lees: niet het gezin). Toch is dit geen nieuw fenomeen. In de
late 19de eeuw ontstond er voor een tweede keer in Nederland een marketeconomie (WEEG, 2017). De
landarbeiders in Oost-Groningen, de boeren en lagere burgerij organiseerde zich in vakbonden, sociale
bewegingen, verzekeringsmaatschappijen, boerencoöperaties en coöperatieve banken, zoals de
Rabobank. Toen konden we ook spreken van een verzorgingsstaat, er waren grote
emancipatiebewegingen van vrouwen en arbeiders, en er waren schoolwetten. Familie, staat,
verenigingen, coöperatieve banken en woningbouwcoöperaties domineerden eerst de allocatie van
kapitaal. De trend begint tegenwoordig opnieuw, zoals met de coöperatieve Belgische bank NewB
(2019), initiatieven als Land van Ons (https://landvanons.nl/), Commonland (https://wijland.nl) en
Herenboeren (https://herenboeren.nl).

Groeiende vermogensongelijkheid
De scheve verdeling van vermogens in het verleden werd steeds erger, doordat kapitaal zichzelf zonder
tussenkomst van arbeid, via rente, kan vermeerderen. Om die verdeling te meten bestaat de Ginicoëfficiënt, waarbij 0 een volmaakt gelijke verdeling van vermogen onder alle mensen betekent, en 1
een volmaakt ongelijke verdeling, d.w.z. dat één persoon al het vermogen bezit in een samenleving (Van
Bavel & Frankema, 2017). In 1630 bijvoorbeeld toen er voor het eerst een markteconomie ontstond was
de vermogensongelijkheid in Nederland 0.85; Op dit moment is het Gini-coëfficiënt 0.9 in Nederland
voor vermogens. Voor inkomens is de actuele verdeling een stuk gelijker, namelijk 0.3 (Knoema.com,
2019). Doordat vermogen zeer ongelijk is in Nederland kunnen de meeste mensen in het land niet zelf
investeren in grote projecten die broodnodig zijn om de landbouw te redden. Die mensen zijn immers
afhankelijk van de allerrijksten en kunnen zelf niet mee beslissen/ondernemen. Zo zou landbouwgrond
niet meer toegankelijk zijn voor boeren in spé omdat het veel te duur is. Langs de andere kant hebben
alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding en grondfondsen zich al bewezen als manieren om
vermogen op te bouwen (Van Neste et. al, 2019). Hier is het aspect van de gemeenschap van belang.
Vermoedelijk kan deze coëfficiënt een proces van commoning aantonen met cijfers op lange termijn. Dit
zou interessant zijn voor overheden om hun beleid zodanig op te stellen dat het naar meer gelijkheid
neigt in plaats van een eindeloze economische groei zoals GDP aantoont.
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Oplossingen
De oplossing voor een samenleving waarin het volk de mogelijkheid kwijt is om inspraak te hebben over
hoe goederen gebruikt/beheerd worden kan volgens Van Bavel gezocht worden in de goede
voorbeelden in de late middeleeuwen en de laat-19e eeuw (Van Bavel & Hoppenbrouwers, 2004): bij de
organisaties die tussen de staat en de markt in staan, zoals coöperatieve banken,
woningbouwcorporaties, boerencoöperaties, verzekeringsbanken, verenigingen, maar dan op een 21eeuwse manier, met gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen. Het is niet voor niets dat
kleine coöperaties er de laatste jaren weer als paddenstoelen uit de grond schieten (Karré, 2019).
Na een aantal gesprekken met leden van de begeleidingscommissie werd me duidelijk dat de
vermogensongelijkheid moet verminderd worden. Daarmee bedoel ik de verdeling van grond en
kapitaal. Als grond en kapitaal in handen van een te klein aantal mensen komen die alle zeggenschap
hebben over de bestemming van grond en kapitaal, is de markt niet meer eerlijk en toegankelijk. Dat tast
de mogelijkheden van een breder publiek aan om het eigen leven vorm te geven, en daarbij ook de
autonomie van de boer en het ondernemerschap. Als de huidige markteconomie uit de bestaande crisis
(op verschillende vlakken) moet komen moet de vermogensongelijkheid teruggedrongen worden.
Daarvoor kan kapitaal en grond worden ondergebracht in nieuwe gemeenschappen.
Er zijn momenteel veel bewegingen gaande om grond en kapitaal weer onder te brengen in coöperaties,
stichtingen en verenigingen zoals Stichting BD-Grondbeheer en de Odin, die (biodynamische) grond
koopt en voor (meer) realistische tarieven verpacht aan boeren. Alternatieve allocatiesystemen worden
gemaakt voor de markt. De verschillende rechten op het gebruik van grond worden dan opnieuw
verdeeld over verschillende partijen, waarmee betrokkenen overstappen van een shareholder model
naar een stakeholder model. Marta Nieto Romero (2019) schetst duidelijk in haar YouTube-filmpje de
uitdagingen die daaraan gekoppeld zijn. Iedereen heeft dan recht om mee te beslissen en veranderen.
Als die rechten meer verdeeld zijn over de gemeenschap, heeft dat een drukkend effect op de
geldwaarde van de grond, maar een positief effect op de maatschappelijke waarden. Dit komt om dat
grond gevoelig is voor speculatie. Een grondmarkt is een unieke markt, omdat elk stukje grond met zijn
ligging en kwaliteit verschilt van andere stukken grond (Silvis et. al, 2016). Ook kan het niet
geproduceerd worden, waardoor er bij schaarste druk wordt uitgeoefend op de grondprijs. De grondprijs
is namelijk afhankelijk van de vraag naar en de opbrengst van de grond (de Regt, 2003). Wanneer de
bestemming van agrarische grond wordt gewijzigd naar een niet-agrarische bestemming, kan de prijs wel
tien tot twintig keer zo hoog worden (Ploeg et al, 2015). Speculanten maken hier gebruik van en
proberen vóór deze prijsstijging de grond te kopen, en daarna te verkopen (Giezen et al, 2013; de Regt,
2003). Dit is vaak zonder instemming van de nabijgelegen gemeenschap. Deze prijsstijging bij het
veranderen van de bestemming van de grond, komt bovenop de agrarische grondwaarde (Needham &
Segeren, 2005). Dat wat de grond opbrengt stijgt minder hard dan de prijs van het land, waardoor het
vooral voor jonge boeren die een bedrijf willen starten bijna onmogelijk is om zoveel geld te investeren
in grond waarvan de opbrengst niet winstgevend genoeg zal zijn (Ciaian et al, 2010). De waarde van de
grond is niet dat wat de grond oplevert, maar ligt tussen dat en de verwachte waarde (Giezen et al,
2013). Wanneer dit speculatie-effect uit de grond gehaald kan worden in bepaalde projecten, is er
toekomst voor jonge boeren, maar ook toekomst voor stadslandbouw, recreatie en andere sociale en
duurzame activiteiten. Er is dan veel meer mogelijk voor een veel breder publiek.
Ik vermoed dat de duurzame oplossingen niet alleen zullen komen door een verandering te forceren, te
verplichten of door zich te afscheiden van de maatschappij als lid van een gemeenschap. Het gaat erom
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mensen te inspireren om te willen samenwerken. Hoe hebben mensen elkaar geïnspireerd om te willen
samenwerken? Autonomie werkt alleen als je weet dat je ook afhankelijk bent van anderen. Daar zit
volgens mij de kracht van verandering in.

2 Projectdoelstelling
Het doel van mijn onderzoek is: het inventariseren van bestaande voorbeelden van nieuwe commons in
Nederland als landbouwbedrijven. Die voorbeelden zal ik vervolgens ontrafelen en vertalen naar en
linken met de leden van Toekomstboeren.
Het is de bedoeling dat ik kan helpen om de visie op commons te verscherpen. Het doel van
Toekomstboeren is grond beschikbaar maken voor agroecologie door de gemeenschap erbij te
betrekken.

3 Onderzoeksvraag
Hoe vertaalt het proces van commoning zich in de Nederlandse landbouw en hoe zit het met autonomie
van de boer, op basis van drie cases?

Deelvragen
•
•
•
•
•

Op welke manier drukt het proces van commoning zich uit in een eigendomsvorm (stichting,
eigen land, gemengde pachtvorm enz.)?
Hoeveel weten we hiervan?
Wat zijn de obstakels om tot die commons te komen?
Voor hoe lang zijn de relaties onderling bedoeld?
In het hoeverre is de casestudy overdraagbaar en duidelijk

Uitdagingen
Tijdens het voorbereiden en verzamelen van gegevens is mij opgevallen dat antwoorden niet altijd
voorhanden zijn (Bijlage 6). Hier maak ik een lijst van vragen die meer aandacht verdienen, maar die niet
het doel van mijn onderzoek zijn.
•

•
•
•
•
•
•
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Waar kunnen we de lijn trekken tussen een schouwer van een commons systeem en een
rentmeester in een landgoed? Zullen die sterker op elkaar lijken in een nieuwe ‘marke’? Krijgt
een landgoed de vorm van een common? Of omgekeerd?
Zijn die nieuwe ‘markes’ tot nu toe enkel coöperaties, stichtingen en informele groepen?
Is een coöperatie uiteindelijk ook geen verpachter waarvan onzekerheid kan ontstaan in de
toekomst? (Bijvoorbeeld Odin)
Hoe zien die formele (pacht)contracten, statuten, vennootschappen en afspraken uit? Begrijpen
beide partijen goed wat de gevolgen hiervan zijn over 10, 20, 50, 100 jaar?
Hoe zit het met het welzijn van de boer vs. autonomie? Is er een trade-off? (vb. Herenboeren,
BD-grondbeheer)
Hoe kunnen de rechtsvraag en de vraag van het juiste inzicht volgens de leerwijze van Steiner
een invloed hebben op hoe wij naar landbouwgrond kijken in de wetgeving?
Weten de meeste Nederlanders wat het proces van commoning is?

4 Categoriseren onderzoekgegevens
Een eerste vraag die opkwam tijdens het formuleren van de deelvragen was: hoe het proces van
commoning categoriseren aan de hand van relaties? Met relaties wordt hier bedoeld: relaties tussen
mensen die met elkaar te maken hebben gerelateerd aan een stuk grond waarbij zij (mogelijks) andere
dingen wensen te zien met de grond. Zij moeten dan tot een compromis komen. Dit kan aan de hand van
een verdeling van onderhandelingen gemaakt door Gibson-Graham et al. (2013). Met onderhandelingen
wordt bedoeld dat iedereen eigen behoeftes heeft en een eigen visie heeft over hoe om te gaan met
goederen. Daardoor moeten mensen die betrokken zijn bij een (gemeenschappelijk) goed een soort van
compromis sluiten. Deze onderhandelingen zijn met andere woorden pogingen om relaties vorm te
geven, om verbindingen aan te gaan, maar evenzeer kunnen die onderhandelingen relaties afstotend zijn
of meer samenwerking in de weg staan. Zo ontstaat er een dynamiek die op alle momenten meer
mensen betrekt of afstoot tot of van een gemeenschappelijk goed. Wanneer die relaties met elkaar
verbonden zijn ontstaan er verschillende soorten commons zoals o.a. biofysische commons (bodem,
water, lucht, plant en dieren), culturele commons (taal, muziek, heilige symbolen, kunstwerken), sociale
commons (onderwijs, gezondheid én politieke systemen) en kennis commons (traditionele inheemse
kennis van ecologie, wetenschap en techniek). De resulterende commons overlappen en verschillen qua
schaal en grootte zoals van het gezin (bijvoorbeeld: een hond houden), tot familie (bijvoorbeeld: kerst
vieren bij oma), nationaal vs. International (micro vs. macro) (bijvoorbeeld: klimaatverandering en wie
daarvoor verantwoordelijk is). Voor het verzinnen van de interviewvragen (Bijlage 4) over commons
maak ik gebruik van de zes onderhandelingen die door Gibson worden voorgesteld (Tabel 1). Deze
hanteer ik om beter te begrijpen wat eigendom doet met een gemeenschappelijk goed. Als we Gibson’s
lijnen volgen dan zou een common er als volgt uitzien:
Tabel 1: Gibson's ideale common
Toegang
De toegang is
gedeeld & breed
(in principe
toegankelijk
voor ‘alle’
betrokkenen)

Gebruik
Het gebruik
wordt beheerd
door een
gemeenschap

Voordeel
De voordelen zijn
breed verdeeld
over een
gemeenschap en
vaak zelfs nog
verder

Zorg
Het verzorgen
van een
commons wordt
uitgevoerd door
leden van de
gemeenschap

Verantwoordelijkheid
Het wordt verondersteld
dat de
verantwoordelijkheid bij
een gemeenschap ligt en
alle betrokkenen dragen
de gevolgen

Eigendom
Behelst alle
vormen van
eigendom
(privaat, staat,
open access)

Wanneer we de commons definiëren als een dynamisch proces (commoning/vergemeenschappelijken)
dan kan er ook worden vastgesteld dat commoning bij alle vormen van eigendom kan plaatsvinden, met
alle gradaties tussen privé-eigendom en totaal gemeenschappelijk eigendom. Door op verschillende
vlakken een proces van commoning te ondersteunen kan een claim op eigendom voor eigen rekening
worden verhinderd. Daarom dat toegang, gebruik, voordeel, zorg & verantwoordelijkheid cruciaal zijn bij
het vormen van een commons bij zowel privé als gemeenschappelijke gronden.
Waar de betrokkenen partijen gebruik maken van de 6 vormen van onderhandeling om het
gemeenschappelijk doel te bereiken zijn er duidelijke lijnen te trekken en kan een commons worden
afgebakend. In dit onderzoek worden de commons afgebakend op vlak van bovengenoemde
onderhandelingen met als doel de relaties tot landbouwgrond te identificeren en verzekeren voor de
gemeenschap en om de mogelijkheid te geven tot het kiezen van duurzaam voedsel, ofwel
voedselsoevereiniteit.
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Het onderzoek van Gibson et al. gaat nog verder om een onderscheid te maken van drie situaties waarin
het proces zich kan bevinden (Tabel 2). Aan de ene kant kunnen gesloten bronnen door een proces van
commoning veranderen naar een situatie waarin de gemeenschap sterk betrokken is. Aan de andere
kant zijn er bronnen (zoals braakliggend terrein) waarvan niemand (betrokken) eigenaar of beheerder is,
maar ook niemand hier gebruik van maakt (genegeerd). Ook dit kan een proces van commoning
ondergaan en kunnen zo nieuwe commons ontstaan. Eens er sprake is van commons is het belangrijk dat
de gemeenschap zich inzet om deze te onderhouden, want de macht en vrijheid om de belangrijkste
impact hebbende keuzes te maken dreigt dan in handen te vallen van enkelingen. Dit is kenmerkend aan
het huidig neoliberaal systeem waarin enkelingen zich specialiseren in een productieproces zonder de
betrokkenheid van de (lokale) gemeenschap met schadelijke gevolgen voor bijvoorbeeld de
bodembiodiversiteit (Ploeg, 2008). In dit onderzoek zal gekeken worden waar de verschillende
onderhandelingen zich bevinden in dat proces van commoning. Zo kan er geïdentificeerd worden waar
meer aandacht nodig is om een commons te versterken. Wat ook belangrijk is om te beseffen, is dat een
commons niet altijd herkenbaar is door de gemeenschap. Vaak blijkt het achterna het geval te zijn dat er
sprake was van een commons (Gibson et al., 2016). Daarom is het zinvol om een proces van commoning
nu al te identificeren om deze dan zo gericht mogelijk te ondersteunen. Dit is op zijn beurt zinvol voor
degenen die hier mee bezig zijn om gericht in te zetten op elementen die meer aandacht nodig hebben
om de gemeenschap te betrekken maar ook om anderen te inspireren om met hun gemeenschap te
werken. In tegenstelling tot de ‘tragedy of the commons’ gedachtegoed is geen enkel eigendomsregime
beter dan een andere bij het produceren of onderhouden van een commons. Commons kunnen
openbaar, privaat, half-publiek of half-privé zijn (Eizenberg, 2011; Gibson-Graham et al., 2013, 2016) en
zijn niet beperkt tot verschillende eigendomsvormen (Huron, A., 2015). Belangrijk om te beseffen is dat
commons nooit perfect zijn, en dat ze van nature dynamisch blijven. Dit stelt iedereen in staat om (meer)
invloed uit te oefenen op een commons (Eizenberg, 2011; McFarlane, 2011).
Tabel 2: Commons als een dynamisch spectrum
Toegang
Nauw

Gebruik
Enkel voor
eigenaar

Voordeel
Privaat

Zorg
Uitgevoerd
door eigenaar
of werknemer

Verantwoordelijkheid
Ondernomen door
eigenaar

Commons
onderhouden
& nieuwe
commons
creëren

De toegang is
gedeeld &
breed (in
principe
toegankelijk
voor ‘alle’
betrokkenen)

Het gebruik
wordt
beheerd door
een
gemeenschap

De voordelen
zijn breed
verdeeld over
een
gemeenschap
en vaak zelfs
nog verder

Het wordt
verondersteld dat de
verantwoordelijkheid
bij een gemeenschap
ligt en alle
betrokkenen dragen
de gevolgen

Commoning
van niet
beheerde
bronnen

Vrij
toegankelijk

Open en niet
beheerd

Wie het eerst
vindt geniet
ervan

Het verzorgen
van een
commons
wordt
uitgevoerd
door leden
van de
gemeenschap
/

Commoning
van gesloten
bronnen

/

Eigendom
Privaat
(individueel)
Privaat
(collectief)
Staat
Behelst alle
vormen van
eigendom
(privaat,
staat, open
access)

Open access
(publiek)
Staat

Een voorbeeld:
Er is een groenstrook in de stad waar iedereen honden mag uitlaten en diverse vruchten kan plukken.
Het gaat hier om een groenstrook als commons. De toegang is op zich gedeeld en breed want iedereen
kan er zomaar op, inclusief honden. Iedereen mag het ook gebruiken, maar het is eerder bedoeld voor
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hondeneigenaren en mensen die fruit zelf willen plukken. Al gebruiken die groep mensen het meermaals
in de week, wordt het ook gebruikt door de stad als een van de locaties die ze hebben aangeduid in hun
ruimtelijke ordeningsplan voor meer groene ruimtes. Ook andere mensen gebruiken de groenstrook om
in te lopen of de kinderen te laten spelen al is het niet rechtstreeks voor hen bedoeld. Het is met andere
woorden voordelig voor meer dan alleen de hondeneigenaren, de fruitplukkers en de stad. Alle
onderhoud van de groenstrook wordt uitgevoerd door de groendienst, die anders geen gebruik maakt
van de plek. Zij hebben er weinig voordeel bij dat het bestaat, tenzij dat het om werkgelegenheid gaat.
De verantwoordelijkheid om het gras te maaien en afval weg te halen wordt ook uitgevoerd door de
Groendienst maar tevens ook de hondeneigenaren. De stad is uiteindelijk eigenaar van het perceel.
Misschien kan nader gekeken worden naar hoe de gemeenschap meer zorg kan dragen en
verantwoordelijkheid kan nemen voor het perceel. Als genoeg mensen zich betrokken voelen bij de
groenstrook kan er ooit overwogen worden om het land vrij te stellen, bijvoorbeeld wanneer de stad
andere ideeën heeft voor het perceel en de groenstrook dreigt te verdwijnen.

5 Machtsverhoudingen
Michel Foucault vertelt in De ethiek van de zorg voor zichzelf als vrijheidspraktijk. “De macht is niet het
kwaad”
Volgens Michel Foucault (1966) zijn machtsrelaties overal. Ze zijn onontkoombaar en horen bij het leven.
Ze bestaan uit alle manieren waarop mensen elkaar proberen te beïnvloeden – geliefden, leraren en
leerlingen, ouders en kinderen, enz. Belangrijk is te beseffen dat machtsrelaties beweeglijk en
omkeerbaar zijn. Daarom is macht ook niet het tegenovergestelde van vrijheid. Machtsrelaties
veronderstellen juist de mogelijkheid voor alle betrokken partijen om de verhoudingen aan te passen.
Wanneer machtsrelaties verstarren en eenzijdig worden, is er sprake van overheersing. Dan domineert
één partij de andere en zijn verzet en omkering niet meer mogelijk.
Foucault benadrukte daarom dat macht niet het probleem is. De problemen ontstaan wanneer macht in
overheersing verandert.
Tabel 3: Typologie van machtsrelaties
Type
machtsverhouding

Manifestatie van de machtsverhoudingen

Macht over

Gemeenschappelijke
afhankelijkheid:
A heeft B nodig, maar B heeft A
nodig => A en B hebben macht
over elkaar
Coöperatie:
A oefent meer macht uit dan B,
maar A en B hebben
gelijkaardige, collectieve doelen

Meer/minder
macht tot

Verschillende
macht tot
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Synergie:
De verschillende machten van A
en B staat hen toe om elkaar te
ondersteunen

Eenzijdige afhankelijkheid:
A heeft B nodig, maar B heeft A
niet nodig => B heeft macht over
A

Onafhankelijkheid:
A en B hebben elkaar niet
nodig => A en B hebben geen
macht over elkaar

Competitie:
A oefent meer macht uit dan B,
terwijl A en B
gemeenschappelijke, exclusieve
doelen hebben
Antagonisme:
De verschillende machten van A
en B hinderen, houden tegen of
verstoren elkaar

Co-existentie:
A oefent meer macht uit dan
B, A en B hebben
onafhankelijke, co-existentiële
doelen
Neutraliteit:
De verschillende machten van
A en B beïnvloeden elkaar niet
(significant) genoeg

Om de verschillende machtsposities van de betrokkenen weer te geven gebruik ik een typologie van
machtsrelaties van Avellino (2016) (Tabel 3). Hierin kunnen er negatieve, positieve als neutrale
machtsverhoudingen ontstaan die ook in de tijd kunnen veranderen. Ik hoop om hierin te schetsen dat
verschillende partijen anders kunnen denken over hun relatie tegenover elkaar, en dat dit mogelijks een
proces van vergemeenschappelijken kan bevorderen of belemmeren.
Een voorbeeld:
Een boerengezin is aan het overwegen om te verhuizen en hun bedrijf ergens anders neer te zetten. Hun
gebouwen zijn toe aan een renovatie maar de investeringskosten zijn te hoog. Een crowdfunding
campagne gericht naar hun abonnees heeft onvoldoende geld opgeleverd terwijl zij ervan overtuigd
waren dat het wel ging lukken. Uit een enquête blijkt dat er heel veel mensen zijn die het landschap en
de gebouwen mooi vinden. Zij hebben altijd verondersteld dat fietsers en wandelaars langs de weg
onafhankelijk waren tegenover hen, maar het bleek te zijn dat er eerder sprake was van eenzijdige
afhankelijkheid: de fietsers en wandelaars kwamen net hier langs omwille van de gebouwen. Door hun
crowdfunding campagne naar die mensen te richten hebben zij hun renovatie wel kunnen financieren.
Door hun betrokkenheid met de bouwwerken heeft dat uiteindelijk geleid naar meer abonnees en meer
gemeenschappelijke afhankelijkheid.

6 Projectafbakening
Het onderwerp kan zeer breed worden getrokken. Daarom is het noodzakelijk om het project af te
bakenen aan de hand van een aantal criteria waaraan de boerderijen moeten voldoen. Ik heb gezocht
naar inspirerende voorbeelden waarvan niet zoveel geweten is over hun interacties met de
gemeenschap, maar die wel sterk verbonden zijn met hun gemeenschap. Verder moesten het
voorbeelden zijn van duurzame landbouwbedrijven die door middel van interessante juridische
constructies een poging doen om het voortbestaan van het bedrijf te garanderen voor de toekomstige
generaties en de gemeenschap die daarmee in verbinding staat.
Criteria voor selectie casestudies
•
•
•

•
•

Bodemkwaliteit (grondgebonden, bodem verbeterende praktijken) moet hoog zijn
Duur van het landgebruik (jonger dan 12 jaar, (nabije) toekomst onduidelijk)
Betrokkenheid meerdere partijen
o Sprake van een gemeenschapsproject
o Toegankelijk voor gemeenschap
Autonomie van ondernemer (boer heeft hier sterke standpunten over en vindt dit belangrijk)
Ervaring van winst en welvaart. Zijn de boeren hiermee content?

Het vinden van dergelijke plaatsen in Nederland die hieraan voldoen bleek moeilijker te zijn dan ik had
verwacht. De term commons en boerderijen die zouden passen onder de naam ‘nieuwe marke’ is nog
steeds niet algemeen gekend onder verschillende instanties en organisaties in de verschillende
provincies. Bijvoorbeeld 4 natuurbeheerders van Staatsbosbeheer in Friesland, Brabant en Limburg die
mij niet konden helpen.
Uiteindelijk heeft het mij een aantal casestudies opgeleverd (Bijlage 1). De drie boeren die hebben
meegedaan aan dit onderzoek zijn Valérie van Dijck van Tuinderij de Veldhof, Wouter Kamphuis van ’t
Leeuweriksveld en Louis Dolmans van Doornik Natuurakkers.
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7 Dataverzameling: drie cases studies
Ik zal semigestructureerde diepte-interviews afnemen met de respondenten (Bijlage 4). Dit geeft de
geïnterviewde de vrijheid om zijn of haar eigen verhaal te vertellen en nog niet voorbedachte
onderwerpen aan te halen voor nieuwe inzichten. Zij kunnen door middel van beantwoording van mijn
vragen uitgebreid toelichten wat hun subcultuur inhoudt en wat hun beweegredenen zijn. Ik ga de
interviews afnemen met een iPhone 5. Tijdens het gesprek zullen er steekwoorden opgeschreven
worden met pen en papier om relevante onderwerpen later terug te kunnen halen en hier verder op
door te vragen. Interviews acht ik meer geschikt dan andere mogelijkheden, zoals enkel observatie,
aangezien hier de beweegredenen van de respondenten niet naar voren komen. Het is de bedoeling dat
ik een respondent interview die ik niet of nauwelijks ken om voorkennis buiten beschouwing te laten. Dit
is om de objectiviteit vanuit de interviewer te waarborgen. Ook zal ik participerende observatie in mijn
materiaalverzameling opnemen. Tijdens het interview zullen een aantal betrokken partijen met het
bedrijf of stichting geïdentificeerd worden.
Na het interviewen van de boer zal ik ook vragen om een lijst met enquêtevragen te verstrekken aan die
betrokken partijen in de mate van het mogelijke (Bijlage 5) als hun toestemming te vragen om de
opnamegegevens te gebruiken (Bijlage 7). Het is de bedoeling om data te verzamelen over dezelfde
onderwerpen om te zien of de betrokkenen de situatie ook zien zoals de boer en waar mogelijk, nagaan
waarom de partijen het anders zien. De enquêtegegevens worden buiten dit document gelaten om dat
die te veel ruimte in beslag nemen.
Van de drie landbouwbedrijven hebben enkel mensen betrokken bij ’t Leeuweriksveld meegedaan aan
de enquête, dit deels door de manier van enquêtes uitzenden en deels door het animo van de
gemeenschap. Hiervan hebben 16 de enquête ingevuld en 12 gezegd dat ze het gevoel hadden dat de
enquête niet voor hen bedoeld was en bijgevolg deze ook niet ingevuld. Daar wordt een eerste lijn
getrokken met zij die zich als een deel van de gemeenschap rondom de boerderij voelen en zij die dat
niet voelen. Ik baseer me enkel op de reacties van de 16 deelnemers om een beeld te krijgen op hoe de
gemeenschap anders denkt over eigendom. Het kan mogelijks aan de enquêtevragen liggen, die soms te
vaag waren voor deelnemers, deels om dat zij nog nooit over de commons hebben nagedacht maar het
kan ook zijn om dat zij hun verbondenheid met de boerderij enkel als iets zakelijks beschouwen. Van
Tuinderij de Veldhof kreeg ik geen ingevulde enquêtes, maar wel de reactie dat de vragen de Tuinderij te
veel als een onderneming omschreven en niet als een gemeenschapsproject.
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Boerderij 1: Tuinderij De Veldhof
Valérie van Dijck

Tuinderij de Veldhof

Gemeenschap

•39 jaar. Geboren in Den Bosch
•Komt uit de randstad, maar
woont al een paar jaar in Joppe
•Is in het vak gestapt
•Begon als boerin op haar 35ste.
•Volgde een permacultuur
opleiding bij Taco Blom. Vindt
zichzelf een pionier van haarzelf
en het land
•Werkt 32 uur in de week, met
overuren
•Valérie verzorgt de lessen over
voeding en Permacultuur, vanuit
De LevensTuin, met de tuinderij
als leslocatie
•Ontwerpt eetbare siertuinen
vanuit Dopjeboontje

•Permacultuur boerderij/CSA op
1,7 ha
•Voorziet 60 mensen in 5 soorten
groenten per week
•Momenteel een eenmanszaak
(Dopjeboontje) met de tuin
daarin
•Geen familiebedrijf
•1,7 ha wordt gepacht gedurende
10 jaar. Daarna moet het
gekocht worden
•Intussen is ze 4 jaar bezig.
•Wenst om een stichting op te
richten om de grond daaronder
te brengen zodat te continuïteit
gegarandeerd wordt.

•Woensdag komen de klanten
groentepakketten afnemen
•Valérie huurt een collega 1 keer
per week in om
groentepakketten te regelen
•Valérie faciliteert allerlei
workshops heel het jaar door
met gemeenschap
•Er is ruimte voor andere
ondernemers op het land
•Communicatie is duidelijk via
informatieborden aan de ingang
van de tuin
•Krijgt een weekmailing en een
nieuwsbrief om de drie maanden
en dagelijks een foto op
Instagram.

“Commons, in een eerder
stadium hebben we met
deelnemers van de tuinderij
hierover nagedacht maar dat
heeft weer andere juridische
verplichtingen en
verantwoordelijkheden. Samen
hebben we ervoor gekozen om
de tuinder de ondernemer te
laten zijn en de tuinder de
vrijheid te geven het naar eigen
wens in te vullen. Ik zelf probeer
een balans te creëren tussen
mijn eigen vrijheid en de
verbinding met de deelnemers.
Ook al
Figuur 1: Valérie van Dijck op Tuinderij de Veldhof
ben ik ondernemer, het
gemeenschapsbelang vind ik zeer belangrijk, ik profileer de tuinderij dan ook als gemeenschapsproject,
overigens ook omdat het initiatief destijds bij de bewoners van Gorssel lag.” - Valérie
In de bijlage 3 is een tijdslijn de zien over hoe zij begonnen is, wat ze momenteel doet, en waar ze
naartoe wil en een SWOT-analyse. Om een beeld te krijgen het perceel van Valérie, Tuinderij de Veldhof,
zie https://www.tuinderijdeveldhof.nl/
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Boerderij 2: ’t Leeuweriksveld
Wouter
•51 jaar, geboren in Almelo
•Groeide niet op in een boerengezin.
•Heeft milieuhygiëne gestudeerd en later omgevormd tot een vrij doctoraal
•Was nooit van plan om boer te worden
•werkt 6 dagen in de week, meer dan 8 uur gemiddeld
•Heeft geen pensioen
•Diepste drijfveer van Wouter is de driegeleding van het sociaal organisme van Steiner

't Leeuweriksveld
•5,5 ha biodynamische boerderij
•2.4 ha grond, inclusief erf en opstallen zijn privé-eigendom van Wouter en Kathinka
•3 ha is eigendom van Stichting Mensen voor de Aarde
•Vanaf 2009 werd het land gepacht, dan hebben ze via crowdfunding de 3 ha vrijgekocht
•Hoofd productie is groenten (70 soorten met zo veel mogelijk diversiteit).
•bedrijf heeft gemiddeld 3 GVE, maar koopt de rest van zijn mest in
•200 abonnees hebben hier wekelijks groentepakketten

Gemeenschap

Figuur 2: Wouter en Kathinka Kamphuis

•Heeft veel contact met de boer, vooral via de winkel
•Wouter en Kathinka zijn beherende vennoten en de stichting is een stille vennoot
(commandite) in een commanditaire vennootschap, maar iedereen mag deelnemen
•De stichting is drukdoende om bij de belastingdienst erkend te worden als algemeen nut
beogende instelling (ANBI-status)
•De 2,4 ha gaat in de toekomst naar de stichting waarvan iedereen welkom is om te
ondernemen
•Er is een deel zelfplukboerderij van een andere ondernemer op het land

“Uiteindelijk moet het eigendomsrecht fundamenteel vernieuwd worden: in een gezonde economie kan
alleen aan werkelijke inspanningen van mensen een prijskaart gehangen worden. Arbeidsloze inkomens
bestaan dan niet meer (uitgezonderd natuurlijk voor zieken, kinderen en gepensioneerden).” - Wouter
In de bijlage 3 is een tijdslijn de zien over hoe zij begonnen zijn, wat ze momenteel doen, en waar ze
naartoe willen en een SWOT-analyse. Om een beeld te krijgen het bedrijf van Wouter en Kathinka, ’t
Leeuweriksveld, zie http://www.leeuweriksveld.nl/
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Aan de hand van de enquêtegegevens van ’t Leeuweriksveld is het duidelijk dat betrokkenen van ’t
Leeuweriksveld het land kennen door allerlei ontmoetingsplaatsen op het land en op andere locaties,
zowel rechtstreeks via Wouter en Kathinka maar ook via derden. Hun aanwezigheid is breed in de tijd en
in hun gevoel va verbondenheid met de boer en is misschien te wijten aan hoe lang zij de boeren
intussen kennen, want het betreft allerlei lagen en sectoren van de gemeenschap. Voedsel, ervaringen,
kennis en werk lijken de belangrijkste dingen die zij kunnen krijgen van het bedrijf. Daardoor zijn ze zeer
tevreden met het bedrijf en geven hen een gemiddelde score van 8.5.
De meerderheid van de mensen vinden niet dat het bedrijf een gemeenschappelijk goed is. Zij trekken de
lijn bij financiële investeringen en participatie in bedrijfskeuzes. Anderen zien participatie wel als een
voorwaarde om het bedrijf als een gemeenschappelijk goed te beschouwen. Het bedrijf is volgens hen
ook een gemeenschappelijk goed door de toezegging van klanten om producten af te nemen, alsook
geestverwantschap en het praktisch delen van inzichten in de landbouwsector. Vooral de
antroposofische filosofie blijkt een belangrijk element te zijn om zich betrokken te voelen bij het bedrijf.
Over de toekomst van het bedrijf ziet iedereen het als rooskleurig met ruimte om te experimenteren. Zij
menen dat er een gevoel van voldoening is en dat de boeren rustig mogen doorgaan. Het neemt niet
weg dat het hard werken blijft in de ogen van de betrokkenen. Wat de meeste mensen wensen is dat ’t
Leeuweriksveld een grotere maatschappelijke positie kan innemen, zij het d.m.v. verbreding of
opschaling. Opvallend is dat slechts 2 van de 13 die hier hun mening hebben gegeven zeggen dat de
gemeenschap een deel hiervan uitmaakt en mee beslist hoe de toekomst er zal uitzien.
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Boerderij 3: Doornik Natuurakkers
Louis
•69 jaar. Geboren in Itteren langs de
Maas
•Heeft na de middelbare school in
Tilburg economie gestudeerd
•Leeft tamelijk bescheiden al 10 jaar
nauwelijks op vakantie geweest
• Werkt 7 dagen in de week
•Heeft door zijn werk kennis en
ervaring, op het gebied van
overheidsfinanciën, effectiviteit van
beleid, ruimtelijke ontwikkelingen
grondexploitatie, die goed in de
markt ligt
•Beschouwt zichzelf als natuurboer
en activist. Is een grote voorstander
van het holistisch denken

Doornik Natuurakkers
•Beheert extensief en kleinschalig
110 ha (36 ha akkerland en 60 ha
weiland, met daardoor vervlochten
bosjes, paden en een
natuurleslokaal)
•Plant voor bijen en andere insecten
en richt zijn beheer op zeldzame
planten- en vogelsoorten
•Verkoopt (oer)granen, lupines en
ecosysteemdiensten
•Heeft een erfpachtcontract van 30
jaar en overlegt met
Staatsbosbeheer, de provincie
Gelderland en Park Lingezegen
•Heeft een Demeter status en eigen
huismerk
•Er is het bedrijf Doornik
Natuurakkers en Stichting Doornik
Natuurakkers. Stichting heeft geen
ANBI-status

Gemeenschap
•Heeft toegang tot bijna heel het
domein
•Komt regelmatig op bezoek
(ecotoerisme)
•Ondernemers beheren het land in
overleg met de boer
•Doornik Natuurakkers heeft nooit
crowdfunding of bank nodig gehad
•Werkt mee aan een duurzame keten
van toeleveranciers, boeren,
molenaars en bakkers

“De natuur is het vertrekpunt voor alles wat
ik doe, maar ook het vertrekpunt voor alles
wat ik niet doe.” - Louis

Figuur 3: Louis Dolmans in zijn achtertuin

In de bijlage 3 is een tijdslijn de zien over hoe ij begonnen is als boer, wat hij momenteel doet, en waar
hij naartoe wil. In de bijlage 3 is een SWOT-analyse te vinden over Louis. Om een beeld te krijgen van het
bedrijf van Louis, Doornik Natuurakkers, zie: www.doorniknatuurakkers.nl
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8 De zes onderhandelingen
Hier schets ik de zes onderhandelingen volgens Gibson et. al (2013) van de boerderijen volgens de
interviews met de boeren. Per onderhandeling schrijf ik een synthese van alle verzamelde informatie.
Daaruit maak ik een conclusie op het einde van dit verslag.

Toegang
Valérie
Omdat het zo’n mooi project was, heeft de Coöperatie Permacultuur toegang tot het land verkregen in
de vorm van een huurovereenkomst. De verhuurder heeft de Coöperatie toegang gegeven omdat het
verhaal hem aansprak. Valérie ging later op haar eentje verder. In het voorjaar van 2019 werd een
crowdfunding campagne gelanceerd om het bedrijf verder te helpen ontwikkelen. Een medewerker van
de gemeente had dat gelezen en stelde aan Valérie voor dat zij de wethouder R.O. zou uitnodigen om te
komen kijken. Dat heeft ze ook gedaan. De wethouder merkte op dat de tijd rijp was om dergelijke
duurzame projecten te ontwikkelen op verschillende percelen. Door de wethouder uit te nodigen kon
Valérie nieuwe vormen van steun krijgen.
Tuinderij de Veldhof zit in een redelijk conservatieve omgeving waar al generaties lang dingen op een
bepaalde manier gedaan worden. Als permacultuur tuinder voelt Valérie dit wel. Tijdens het gesprek
kwam dit aan bod. Op dat moment stelde zij de vraag aan haarzelf: ‘In het hoeverre ben ik welkom om
mijn bedrijf neer te zetten?’. Intussen woont ze al een paar jaar in de regio en kennen veel mensen haar.
Valérie vindt dat iedereen op het land mag zijn en probeert zowel de fysieke toegang als de toegang tot
informatie te verhogen. Van zonsopgang tot zonsondergang van woensdag t.e.m. zondag mogen
bezoekers komen om een wandeling te maken of om te oogsten. Maandag en dinsdag komen de
vrijwilligers om te helpen. Om het aantrekkelijker te maken nodigt ze mensen uit d.m.v. een
natuurspeelplaats en picknicktafels vlakbij de ingang. Iets wat haar is opgevallen is dat mensen niet altijd
weten waar ze mogen lopen. Toch staan er informatieborden en is Valérie vaak aanwezig om uitleg te
geven. Ze wil een meer uitnodigend bord neerzetten zodat mensen in één oogopslag kunnen zien dat ze
welkom zijn want zowel klanten als bezoekers snappen niet altijd het concept en weten niet waar te
lopen. De lay-out van het bedrijf en de inzichten die nodig zijn om hiervan te genieten zonder de
gewassen te beschadigen zijn niet toegankelijk voor hen. Ze is actief op sociale media (dagelijks op
Instagram) en maakt gebruik van flyers en mondelinge reclame om mensen uit te nodigen. Zij vindt dat
het belangrijk is om voldoende tijd in sociale media te steken, want mensen zijn nu eenmaal daar
aanwezig. Haar weekmailing voor de abonnees vertelt meer over wat voor activiteiten er zijn en wat de
plannen zijn in de toekomst. Op de groenteabonnementen staat er per week wat de deelnemers krijgen,
en dat is duidelijk. In de toekomst verwacht ze meer klanten, activiteiten en dagbestedingen. Daarvoor is
ze bereid om meer plaats te maken.
Meer en meer komen schoolkinderen langs, merkt ze op. Ze hoopt om meer kruisbestuiving te hebben
met onderwijsinstellingen en met andere organisaties in het algemeen. Iedereen is welkom om te
onderzoeken of hun ideeën hier passen. Volgens Valérie zit de kracht van samenwerking in veel doen op
één plaats. Die samenwerking heeft ze dan ook nodig om het bedrijf economisch bestendig te maken.
Volgens haar moet de boer de ruimte geven voor veel activiteiten want dat zorgt voor een spreiding van
de risico’s. Toekomstige dagbestedingen heeft ze liever niet op woensdag om chaos te vermijden
wanneer mensen de groentepakketten afnemen. Op Tuinderij de Veldhof is bijvoorbeeld een
natuurcoach (als ondernemer) aanwezig en die legt momenteel een natuurlijk labyrint aan. Wat
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momenteel onduidelijk is, is of ze de rechten van toegang en gebruik wel mag doorgeven als ze het land
zelf aan het pachten is.

Wouter
Om over de toegang van het land voor de gemeenschap te kunnen spreken moet ik eerst kort toelichten
hoe Wouter zelf toegang tot het huidig perceel heeft gekregen.
In het begin van zijn carrière als boer had Wouter een conflict met de boer waarvan hij toen land
pachtte. Het was duidelijk dat dit zijn laatste jaar ging zijn op zijn gepacht stuk land en hij was aan het
kijken naar andere percelen. Hij heeft een BD-bedrijf kunnen overnemen gedurende een paar jaar waar
de toenmalige boer wou stoppen maar 300 groente abonnees had. Wouter kon een aantal van die
klanten overnemen. Dankzij deze eerdere ervaringen met land heeft hij een netwerk kunnen opbouwen.
Mensen uit de omgeving kennen hem intussen al een beetje en weten dat hij een goede boer is. Dit
wordt ook weerspiegeld in de enquêtes.
Wie heeft toegang tot ’t Leeuweriksveld? En op welke manier? In principe hebben alle klanten en
bezoekers fysieke toegang tot het land mits ze voldoen aan de voorwaarden. Er zijn speciale
gelegenheden waarin Wouter en Kathinka het land openstellen voor bezoek van grote groepen mensen,
zoals hun jaarlijkse oogstfeest. Via de winkel komen klanten dagelijks op bezoek. Daar kunnen ze hun
vragen kwijt en informatie uitwisselen met Wouter en Kathinka. Sociale media is niet Wouter zijn
sterkste kant, maar een vriendin van hem regelt daar een aantal zaken van, en dat ervaart hij als een
goede zaak. Vanuit ’t Leeuweriksveld is er een eenrichtingsverkeer van informatie via een wekelijkse
brief over wat er te doen is en wanneer. Daardoor weten klanten weten behoorlijk wat over hun bedrijf
en filosofie. Zo krijgt ‘t Leeuweriksveld een breder publiek.
Wouter heeft geen behoefte om de toegang voor iedereen te verhogen. Een oogstfeest is voldoende,
want hordes mensen op de velden heel het jaar door is bijvoorbeeld niet te verenigen met zijn collega’s
die groenten moeten oogsten. De zelfplukboerderij is wel vrij toegankelijk van half juli tot eind augustus
voor alle klanten.
Wouter vindt het systeem van hypotheken op grond maar niets. De boeren streven er om deze reden
naar de hypotheken op hun boerderij zo spoedig mogelijk af te lossen. Voor hen is grond enerzijds van
niemand en anderzijds van iedereen, omdat het niet door mensen gemaakt wordt. Volgens Wouter kan
niemand dan ook aanspraak maken op grond, het is een geschenk van de natuur, of van God of hoe
iemand het ook wil benoemen. Grond kan daarom in waarheid niet gekocht of verkocht worden! De
financiële waarde is 0 euro. De beschikking over grond is geen aangelegenheid van het economisch
leven, maar een rechtsvraag en een vraag van het juiste inzicht. Dit moet eerst nader worden toegelicht:
Rechtsvraag volgens Wouter:
“Het rechtsleven dient vast te stellen dat grond niet verhandeld kan worden, niet vererfd kan worden en
niet met hypotheken belast kan worden. Het gebruiksrecht van grond wordt uitsluitend gelegitimeerd
doordat iemand de concrete zorg voor een stuk grond met de bijbehorende gewassen en dieren draagt,
en vervalt op het moment dat hij/zij daarmee stopt.”
Vraag van het juiste inzicht volgens Wouter:
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“Alleen ervaren boeren kunnen beslissen wie toegang krijgt tot landbouwgrond. Het rechtsleven heeft
hier niets over te zeggen! Een stoppende boer kiest zijn eigen opvolger. Dit kan een zoon of dochter zijn,
maar dat hoeft uiteraard niet. Als een stoppende boer niet zelf zijn opvolger kan of wil kiezen, kan hij de
beslissing overlaten aan een commissie van vakkundige boeren uit de regio. Als grond geen financiële
waarde heeft, er ook niets vererfd kan worden -dus ook geen broers of zussen uitgekocht hoeven te
worden - en bovendien de oudedagsvoorziening van de stoppende boer onafhankelijk van de toekomst
van ‘zijn’ boerderij gewaarborgd is, zal een zuiver zakelijk oordeel ontstaan over de vraag wie de beste
opvolger voor de boerderij is. Een gevolg van deze redenering is dat de enige juiste gebruiker/eigenaar
op dit moment, degene is die de beste capaciteit heeft om het land zo goed mogelijk ten dienste van de
gemeenschap te gebruiken, te cultiveren en de vruchten voor de gemeenschap beschikbaar te maken.”
Wouter vindt dat alleen ervaren boeren kunnen beslissen wie toegang krijgt tot landbouwgrond zoals
omschreven bij de vraag van het juiste inzicht. Boeren moeten zelf beoordelen of een jonge heer of
dame een goede aspirant- boer zou zijn voor een bepaalde de plek, en of zij het hen kunnen
toevertrouwen als er een opvolgingsvraagstuk is.
Toen Wouter zijn eigen plek wou realiseren, heeft hij de klanten bij betrokken. Hij vertelt dat mensen
begrip tonen voor de sociale driegeleding van Steiner. Met dit gedachtegoed kan iedereen die interesse
heeft om het land fysiek te bewerken, toegang tot het land krijgen door vrijwilligerswerk te doen,
medewerker te zijn of (onder)ondernemer op het bedrijf te worden. Ze mogen steeds langskomen op
afspraak, en Wouter helpt met het vinden van een geschikte tijdstip en plek.
Wouter had al van het begin de bedoeling om het land in een stichting te brengen. Zo een stichting
brengt de grond in een c.v. (commanditaire vennootschap), als stille vennoot. Andere boeren zijn
welkom om in de stichting te stappen of om samen te werken met de stichting. Volgens Wouter, hoe
meer boeren er meedoen, hoe efficiënter er wordt samengewerkt in een stichting. Hij vindt het
belangrijk dat het bedrijf toegankelijk blijft in de toekomst voor nieuwe opvolgers. Wanneer Wouter en
Kathinka uit het bedrijf stappen, moet er zo snel mogelijk een opvolger worden gevonden die het
allemaal als zelfstandige boer aankan. Ook gangbare boeren mogen meedoen in de stichting, niemand
mag uitgesloten worden.
De idealen van biodynamische landbouw gaan alle boeren aan volgens Wouter. Als iemand meedoet,
wordt het vanzelfsprekend wat hij/zij moet achterlaten om de idealen te bereiken. Toch moeten er
grenzen worden getrokken wat betreft toegang tot de stichting. Als er meerdere mensen een dominante
rol nemen, dan werkt zo’n stichting niet. Dan ontstaan er onenigheden, ruzies en kunnen belangrijke
keuzes niet worden gemaakt zonder groepsrelaties te schaden. Er moeten in de plaats daarvan leidende
figuren worden gevonden die de anderen weten te betrekken op een horizontale manier in plaats van
een gezaghebbende manier. Als er bijvoorbeeld een vennoot in het bedrijf bijkomt dan zou de stichting
eerst helder op één lijn moeten zijn met de huidige vennoten alvorens dat hij/zij erbij mag komen. Over
25 jaar verwacht Wouter dat er een goede opvolger is die in de BD-zin verder ontwikkelt.

Louis
Volgens Louis heeft iedereen vrije toegang op het land, mits ze aan de voorschriften houden. Er staan
informatiebordjes met een duidelijke omschrijving van de regels (bijvoorbeeld honden aan de lijn, niet
na zonsondergang op de paden enz…) en in bepaalde gebieden is er geen toegang in het broedseizoen.
De (fysieke) toegang kan niet meer verhoogd worden volgens hem want iedereen mag onbeperkt
wandelen op de paden en op punten waar het aangegeven staat. Louis ervaart dit als iets positiefs. Toch
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wil nog aan de website werken om kennis uit te dragen en het bedrijf zo toegankelijker maken. Verder
produceert hij toegankelijkheid voor zowel akkervogels als weidevogels door zijn beheer (bijvoorbeeld
het aanleggen van looproutes voor jonge kieviten waardoor deze een hogere overlevingskans hebben).
Louis kon zijn bedrijf aanvankelijk opbouwen met privé-geld, en had makkelijker toegang tot grond in
vergelijking met andere boeren. Crowdfunding en banken waren dus niet nodig om toegang tot geld te
verschaffen. Doornik Natuurakkers is zowel een bedrijf als een stichting met dezelfde naam. Zijn zoon is
intussen bestuurslid geworden. Hij kon heel makkelijk toegang verschaffen aan zijn kinderen om lid te
worden van de stichting, want die hadden daar zin in. Louis zit niet te springen op nieuwe mensen die
mogelijks bij de stichting zouden komen om dat het momenteel goed werkt met zijn gezin.
Louis stelt heel veel voorwaarden aan het gebruik en de toegang van het land alvorens hij daar een
overeenkomst over sluit. Hier zijn drie voorbeelden van:
•

•
•

Als iemand om oude graangewassen vraagt dan wil Louis dat hij/zij daar iets goeds mee doet,
anders krijgt die het niet van hem. Hij gaat met andere woorden niets verkopen als hij niet weet
aan wie het wordt (door)geleverd, want het verkrijgen van een duurzame keten is een prioriteit
voor hem.
Een buurman heeft een onderneming in Natuurakkers Doornik (onderneming). Hij krijgt veel
grond voor weinig geld om vee op te laten grazen, maar dan onder Louis zijn voorwaarden.
Louis heeft toegang verleend aan een vereniging van moestuiniers om een stukje grond van een
driekwart hectare, maar ze moeten aan zijn voorwaarden voldoen. Zij waren niet tevreden met
de voorwaarden maar Louis legt uit dat het anders niet ‘natuurlijk’ kan.

Mits de voorwaarden bekend en onderschreven zijn, geeft hij ruimte aan de ondernemers om het zelf in
te vullen. Zo stelt hij land vrij als een soort landgoedeigenaar. Hij begon zelf te boeren vanaf 2010 in
overleg met drie partijen die de echte landeigenaren zijn. Hij heeft zijn positie aanvankelijk moeten
aanvechten, maar na enkele jaren was het duidelijk dat hij een sterk verhaal had. Zijn bedrijf groeide van
15 hectares in 2010, tot afgerond 110 hectares in 2019, waarvan ongeveer 25 hectares akkerland en 40
ha weiland. De rest bestaat uit natuurlijke elementen. Op een enkele hectare na heeft Louis het land in
beheer op basis van diverse overeenkomsten, die zullen worden omgezet in erfpacht.
Volgens Louis heeft iedereen alle mogelijkheden in zich om als een natuurliefhebber iets in de landbouw
te doen. Alleen moet er bij sommige mensen meer uitgehaald worden dan bij andere om hun potentie te
ontwikkelen. Louis staat soms verbaast hoe dingen voor de hand liggend zijn voor hem maar dat anderen
daar behoorlijk anders over denken. Niet iedereen snapt hier wat hij doet. Daarom vindt hij het
belangrijk dat het uitdragen van het gedachtegoed plaatsvindt richting consumenten die zijn producten
eten want zo ontstaan er misschien nieuwe natuurboeren. Daarom moet hij mensen op spoor zetten om
dingen te doen met natuurlijke landbouw, en het hoeft niet te stoppen bij volwassenen. Hij vindt
bijvoorbeeld dat kinderen een halve dag in de week in de natuur zouden moeten lopen en doen waar ze
zin in hebben, en dat kan bij Doornik Natuurakkers. Er worden namelijk natuurlessen gegeven op zijn
akkers, maar niet genoeg volgens hem.

Synthese Toegang
Soms worden gemeenschappelijke plaatsen zo opgesteld dat ze erg exclusief zijn (Hubbard, 2001;
Browne, 2009; Hunter, 2008), zover zelfs, dat enkel bepaalde groepen toestemming en toegang hebben
om die te gebruiken. De ‘commons’ zijn dus niet per definitie open voor iedereen, maar voor degenen
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die er zeker van zijn dat ze die kunnen beheren voor een lange-termijn duurzaamheid (Huron, 2015, p.
4). Gemeenschappelijke landbouwgronden kunnen bestaan op zowel op privé-land (zoals bij Valérie en
Wouter) als publieke gronden (zoals bij Louis), en beide vormen bestaan in verschillende mate van
toegankelijkheid. Hoe ‘toegankelijk’ een bepaalde commons is wordt eerder bepaald door welke
activiteiten er plaatsvinden dat door hoe het eigenaarschap in elkaar zit. Hoe meer activiteiten er plaats
kunnen vinden, des te hoger de toegang voor de gemeenschap. Dit lijkt een succesvolle manier te zijn
om het land te vergemeenschappelijken.
Fysieke toegang tot het land voor de gemeenschap is verschillend per boerderij. Valérie wenst die
omhoog te halen terwijl Wouter en Louis tevreden zijn met hoe het nu is. Voor Louis houdt fysieke
toegang op bij het wandelen op de aangegeven routes voor bezoekers terwijl Wouter en Valérie meer
activiteiten op het land stimuleren. De mate van toegankelijkheid wordt uitsluitend bepaald door de
boeren en niet door de gemeenschap. De toegang voor klanten/bezoekers tegenover
werknemers/vrijwilligers is uiteenlopend. Valérie probeert de toegang van klanten en
vrijwilligers/ondernemers te scheiden in de tijd. Scheiden van werk en bezoek kan een strategie zijn om
de toegang te verhogen. Wouter en Louis hebben dagelijks mensen over de vloer ongeacht de
werkzaamheden (vanwege de winkel). De meeste betrokkenen bij ’t Leeuweriksveld hebben niet
nagedacht over hun toegang in de toekomst en hun verhouding met het bedrijf. Sommigen ervaren hun
mogelijkheid om op het land te zijn als erg hoog en anderen als erg laag. Gemiddeld vinden de betrokken
dat een 7 hun eigen toegang tot het land weerspiegelt. Louis heeft de luxe om zijn klanten te kiezen en
dit helpt bij het realiseren van zijn natuurdoelen, maar stoot een breder publiek af. Daardoor ontstaan er
exclusieve samenwerkingen in zijn geval. De gemeenschap werd ook niet betrokken bij het oprichten van
zijn stichting of het financieren van het land. Wouter stelt de stichting integendeel wel open voor een
breder publiek en communiceert dit duidelijk aan de gemeenschap.
Het verhaal van de boer is erg belangrijk om aanvankelijk toegang te krijgen tot het land én om
toekomstige engagementen vanuit de gemeenschap te stimuleren (zoals crowdfunding of een opvolger
zoeken). Bij Valérie hielp het uitnodigen van machthebbende personen om het land in het echt te zien
maar haar filosofie is minder duidelijk voor de gemeenschap. Wouter zijn filosofie over grond is intussen
algemeen goed gekend onder zijn klanten door zijn verleden met de gemeenschap. Zijn filosofie lijkt
haaks tegenover Louis zijn ideeën te staan, maar Louis slaagt erin om de gemeenschap warm te maken
voor wat hij doet.
Toegang tot meer informatie en kennis over de boerderij is wenselijk. Het informeren van wat de boer
hier doet en waarom is een basisvereiste om de betrokkenheid te verhogen. Nieuwsbrieven, een
weekmailing en een website zijn onontbeerlijk om de leesbaarheid van de boerderij te verhogen voor de
gemeenschap. In het geval van Valérie bijvoorbeeld, is haar manier van werken nog steeds vreemd en
weten mensen niet altijd wat ze kunnen doen.
De mentale toegang om op het land te mogen zijn of willen speelt een belangrijke rol bij zowel boer als
gemeenschap. Valérie moest kritisch nadenken over haar aanwezigheid in, en impact op de omgeving en
zoals te merken aan de antwoorden van o.a. de enquête van ‘t Leeuweriksveld is het voor veel mensen
niet evident dat niet-boeren ook toegang tot landbouwgrond zouden willen. Het bedrijf moet
uitnodigend overkomen als een boer wil dat bezoekers langskomen. Betrokkenen blijken hier belang aan
te hechten en hebben het ook nodig om zich welkom te voelen. De meeste mensen op ’t Leeuweriksveld
hebben het gevoel dat zij hun vragen kwijt kunnen maar vooral per email of afspraak. Zij ervaren het
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gevoel dat zij op het land kunnen, maar dan in overleg. Sommigen weten niet wat ze daar te zoeken
hebben, terwijl Valérie bijvoorbeeld beweert dat meer activiteiten noodzakelijk is om het bedrijf gezond
te houden. Voor de beheerders van het bedrijf is er vooral meer toegankelijkheid. Zij wonen op een
gemiddelde afstand van 17 kilometer van de boerderij maar de meeste wonen iets dichter. Op alle drie
de boerderijen is het een plek waar mensen kunnen ontspannen en ontsnappen aan de drukte van het
dagelijks leven.
Er zijn duidelijke afspraken en regels nodig om te voorkomen dat het bedrijf niet goed zou functioneren.
Die afspraken worden bepaald door de boeren zelf en belemmeren uiteindelijk een volledig vrije
toegang. Afhankelijk van wat er gewenst is vanuit de gemeenschap zijn daar plaatsen voor voorzien
(bijvoorbeeld een winkel voor groenten). Bij Louis zijn de voorwaarden om op het land te zijn top-down
in vergelijking met de andere twee boeren. Het zou misschien niet wenselijk zijn om een vrije toegang te
creëren, als dat ten kost zou gaan van andere aspecten van het vergemeenschappelijken (zoals minder
voordeel voor de boer, het land is niet meer kwaliteitsvol etc..). Interessant blijken alle drie de boeren
grenzen te stellen aan hoe vaak mensen er mogen zijn, vooral in tijdsduur en aantal bezoekers per keer.
De boeren beweren alle drie dat de natuur ook een hoge toegankelijkheid moet hebben tot het land om
zich ten volle te ontwikkelen, want het is een voorwaarde om het bedrijf gezond te houden.

Gebruik
Valérie
Valérie werkt als ondernemer in een eenmanszaak (Dopjeboontje), voornamelijk op Tuinderij de
Veldhof. Een groot deel van haar werk bestaat uit het beheren van die tuin. Valérie maakt 32 uur per
week fysiek gebruik van het land. Thuis is ze 10-15 uur bezig met haar bedrijfsvoering, administratie,
promotie en andere zaken. Valérie maakt ook gebruik van het land door middel van reclame via
mediakanalen (Instagramfoto’s, weekmail en nieuwsbrieven). Op maandag en dinsdag mogen bezoekers
geen gebruik maken van haar tijd om te komen praten of oogsten. Dan besteedt ze haar tijd in het
onderhoud van de tuin en samenwerken met de vrijwilligers. Frans, een ex-vof-ondernemer van de
tuinderij gebruikt dit land minder en minder in vergelijking met vroeger toen hij voltijds actief was. Hij is
echter nog maar een dag in de week aanwezig om de abonnees te helpen met hun groentepakketten.
Naast de reguliere zelfoogst abonnement kunnen mensen die geld hebben geleend aan Valérie hun
eerlijke deel groenten oogsten in ruil voor het terugbetalen van hun lening. Zo komt bijvoorbeeld
iemand wekelijks groenten ‘gratis’ oogsten.
Bezoekers mogen van woensdag tot en met zondag het terrein gebruiken om een wandelingetje te
maken, het terrein te bekijken en te picknicken. Wat er wel en niet mag, staat duidelijk omschreven bij
de ingang. Een voorbeeld is dat niemand vuur mag maken als Valérie er niet is, want zij is daarvoor
aansprakelijk. Naast het fysiek gebruiken door bezoekers en oogsters maakt de gemeente ook gebruik
van Tuinderij de Veldhof. Die heeft zich als een groene gemeente geprofileerd door Tuinderij de Veldhof
als voorbeeld te gebruiken.
In het pachtcontract staat dat Valérie het land mag gebruiken voor haar bedrijfsvoering en dat ze eerste
recht heeft op kopen. Al is er een contract, is het gebruik van het land op basis van vertrouwen en zo
gebruikt Valérie dit land al een paar jaar zonder problemen als een experiment. Er zijn beperkingen
opgelegd door de overheid, zoals gebouwen en andere grondgebonden constructies. Die mogen niet op
het land door de bestemmingsplannen. Toch kwam de wethouder ruimtelijke ordening op een dag langs
en die vroeg of zij een workshopruimte zou willen hebben, want de wethouder kan dit wel toestaan.
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Volgens Valérie mag zij in de eerste plaats het land gebruiken om iets moois neer te zetten, om groenten
te telen en in de tweede plaatse mogen de zelf-oogsters het land gebruiken om hun groenten te halen
en daar te zijn. Valérie geeft aan dat het gebruik van het land niet altijd de verantwoordelijkheid van
haar hoeft te zijn zolang er goede afspraken gemaakt worden met haar.
In de toekomst mogen er meer activiteiten door dagbestedingen plaatsvinden. Dat mensen in de tuin
hier mede van genieten, dat is waar ze naartoe wil. De vraag is of er wel zoveel ondernemers met
activiteiten zijn. Om potentiële tuinders of medewerkers de kans te geven het land te gebruiken wil
Valérie dat in de nabije toekomst een stichting wordt opgericht. Als iets hier wordt georganiseerd, is dat
momenteel in de eerste plaats in samenwerking met Valérie zoals een kinder-kookworkshop
georganiseerd door een vrijwilligersorganisatie. Wat haar opvalt is dat mensen die dezelfde
(ondernemers)taal spreken er sneller gebruik kunnen van maken omdat ze duidelijker kunnen inschatten
wat wel of niet kan. Er is bijvoorbeeld een natuurcoach. Zij had vroeger ook een tuinderij en legt
momenteel een natuurlijk labyrint aan achteraan het perceel van Valérie om haar coaching sessies te
faciliteren. Daarnaast helpt ze twee ochtenden in de week mee in de tuin. Daarvoor hoeft Valérie niet
altijd aanwezig te zijn.
Valérie ziet het gebruik van het land in de toekomst als volgt:
Over 5 jaar zou ze graag hebben dat het land wordt vrijgekocht, en dat een stichting het land beheert. Zij
wil vervangbaar zijn en in principe zou er een andere tuinder de zaak kunnen overnemen. Ze vindt het
oké als een ondernemer dit blijft verhuren/pachten zolang de grond echt wel van de gemeenschap is.
Over 25 jaar mag een ander voortzetten wat Valérie heeft neergezet, maar dan met de gemeenschap.
Voor die tijd mag ook al intensiever met de gemeenschap gewerkt worden. Over 50 jaar is dit een plek
waar mensen ervaringen kunnen opdoen en zien wat ze neer kunnen zetten. De bestuursleden van de
stichting moeten waken over het al dan niet veranderen van de bedrijfsvoering.

Wouter
Wouter wil dat mensen makkelijk gebruik van de grond kunnen maken bij een opvolging in de toekomst.
Vanaf het begin was het de bedoeling dat zijn 2.5 ha privébezit in de stichting ondergebracht zou
worden. Dat kan best met een ANBI-status, stelt Wouter. De stichting heeft dan geen enkele
zeggenschap, maar brengt alleen maar grond in en waarborgt dat het nooit meer gekocht en verkocht
kan worden, nooit meer vererfd of verhandeld wordt, en dat er nooit nieuwe hypotheken op kunnen
gevestigd worden. De oude bestaande hypotheken neemt de stichting over. Met andere woorden heeft
de stichting niets te zeggen over grond of over opvolging.
Het land mag gebruikt worden door capabele BD-boeren en op dit moment zijn dat enkel Kathinka en
Wouter. Wouter maakt gebruik van het land 6 dagen per week meer dan 6 uren per dag gemiddeld en is
bijna altijd aanwezig of in de buurt. De medewerkers gebruiken ook het land, en de afspraken tussen hen
en Wouter en Kathinka, de hoofdgebruikers, zijn helder. Bij de stichting werd bewust gekozen om
bijvoorbeeld geen BD of biologisch te benoemen in de termen. Echte duurzame landbouw is altijd BD
volgens Wouter. Hij is blij om ruimte vrij te maken voor anderen mits heldere afspraken, bijvoorbeeld
iemand die zijn paarden kwijt moest, en een andere die zijn bessenstruiken moest verplaatsen. Een
stagiaire mocht het land ook gebruiken om kruiden te telen en te verwerken. De enige voorwaarde is dat
de producten op zijn minst streng biologisch wordt geteeld. Dit is een informeel afgesproken
voorwaarde. Hij probeert om diversiteit te zoeken in wie het land kan gebruiken en op welke manier.
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Louis
In zijn erfpachtcontract staat dat hij het land van 110 ha mag gebruiken en dat hij zelf bepaalt wat hij
daarmee doet, zolang hij zich binnen de doelstellingen van het erfpachtcontract houdt. Die
doelstellingen zijn geminimaliseerd in de zin dat hij natuurlijke akkerbouw en natuurlijke weidebeheer
doet met een klein beetje ‘echt’ natuurbeheer daarbij. Als Louis afwijkt van de hoofdlijn van de structuur
dan heeft hij de afspraak om in overleg te gaan met Park Lingezegen. Maar het is hem nog nooit
overkomen dat Park Lingezegen zei dat het niet mag of het totaal anders moet gebeuren. Het duurzaam
gebruik van land wordt specifiek genoemd in het contract met de term natuurlijke landbouw. Natuurinclusief vindt Louis een te verhullend woord. Natuurlijk geeft een andere betekenis. Zijn principe is dat
de natuur boven alles staat en dat wij als mens moeten dienstbaar zijn aan de natuur en niet omgekeerd.
Dan staat de natuur voorop en die sluit een aantal dingen uit zoals kunstmest, chemicaliën en genetisch
gemanipuleerde organismen.
Louis gebruikt onder andere eenjarige teelten in zijn beheer en beseft dat dit ‘onnatuurlijk’ is want de
natuur wenst door te ontwikkelen naar bos en houdt de bodem bedekt. Toch wordt brood nu eenmaal
gegeten en dat ziet hij niet veranderen. Als iemand hem zegt hoeveel kilo graan ze willen kopen dan
vraagt Louis waarvoor ze het zullen gebruiken. Hij doet het pas van de hand als het op een manier wordt
gebruikt waarvan hij denkt dat hij aan een proces bijdraagt die de natuur ten goede uitkomt.
Iedereen mag het land gebruiken en heeft toegang om binnen de spelregels te wandelen, fietsen,
sporten, planten tellen, van de vogels te genieten enz. In die zin zou het als een commons kunnen
worden beschouwd, maar het gewas verbouwen en het zaaien, dat is voorrecht van Stichting Doornik
Natuurakkers.
Het komt erop neer dat Louis het gebruik door iedereen organiseert als eindbeslisser. Er is bijvoorbeeld
een buurman die het weidevogelbeheer regelt. Die heeft een gebruiksovereenkomst met Louis waarin
staat dat hij allerlei beheermaatregelen zelf mag invullen, maar hij moet Louis eerst op de hoogte
brengen over de uitvoeringsplannen. Elk jaar bepalen zij wat er voor de weidevogels moet gebeuren.
Louis houdt zich aan zijn voorwaarden en verwacht dat anderen dat ook doen. Een
moestuinenorganisatie heeft nu een ontwerp gemaakt waar ongeveer een hectare wordt ingericht met
moestuintjes. Zo mag het land niet zonder meer gebruikt worden buiten zijn voorwaarden, dan is
natuurlijk beheer namelijk onvoldoende gegarandeerd volgens Louis. Het wordt wel toegestaan in
combinatie met voldoende heggen en randen. Bij die twee voorbeelden is Louis nauwelijks betrokken bij
de uitvoering. Waar hij direct betrokken is, is voor natuurlessen op de akkers voor kinderen en
(jong)volwassenen. Hij wil dat scholen daar meer gebruik van maken en het landschap bekijken en
vragen stellen. Dat gaat op de moestuinen ook gebeuren
Als laatste stelt Louis zijn spullen graag beschikbaar aan andere boeren. Iemand mag altijd een
minitractor, een houtsnipper machine of iets anders van hem lenen en daarvoor gaat hij niets
verrekenen.

Synthese Gebruik
Het land is een vergemeenschappelijkte plek als een experimentele omgeving voor nieuwe vormen van
samenwerkingen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en gewoonweg aanwezig kunnen zijn. Er
komen veel factoren bij elkaar: wie het laatste woord heeft, hoe de ruimte wordt ingericht, wie de
ruimtes gebruikt en wanneer, welk materiaal en producten gebruikt en gemaakt worden en allerlei nietmateriële elementen. Die dingen komen samen om te bepalen hoe het land wordt
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vergemeenschappelijkt voor verschillende vormen van gebruik en toegang. Mensen kunnen aanwezig
zijn, deelnemen aan activiteiten gegeven door de verantwoordelijken, zelf iets ondernemen,
experimenteren, materiaal gebruiken & consumeren en genieten van de aanwezigheid van de boerderij.
Partijen zoals een gemeente kunnen gebruik maken van het land om hun groene doelstellingen te
promoten. Fysiek gebruik door de gemeenschap is beperkt tot de dagen waarin alle drie de boeren het
toestaan. Louis heeft een unieke positie om zijn eigen visie en macht uit te oefenen op de voedselketen
en kan meer bepalen wie zijn producten gebruikt. Wouter en Valérie zijn bijvoorbeeld blij als er klanten
zijn, en het maakt minder uit waarom ze komen. De natuur bepaalt de fysieke gebruiksintensiteit en niet
de gemeenschap in Louis zijn geval, en dit komt terug in zijn gebruiksovereenkomsten met de term
natuurlijke landbouw. Gebruiksovereenkomsten maken het makkelijk voor de gemeenschap om het
gebruik van het land beter te benutten zonder anderen te belemmeren in hun activiteiten.
Er is een gebrek aan andere verantwoordelijke gebruikers. Gebruik mag niet beperkt blijven tot een type
boer of werknemer. Daarom is Stichting Mensen voor de Aarde voorzichtig met terminologie om de
toegang groot te houden voor nieuwe mensen uit de gemeenschap. Gebruik door de gemeenschap
verhogen gebeurt nog steeds volgens de afspraken die Wouter maakt met anderen. Hij is eindbeslisser
en heeft minimumeisen voor gebruikers. Die eisen zijn niet uit egoïstische standpunt, maar eerder
bedoeld om voordelig te zijn voor de gemeenschap.
De verantwoordelijkheid om het land te gebruiken mag verschuiven naar anderen voor bijvoorbeeld
dagbestedingen en experimenten in de eerste plaats. Streven naar kruisbestuiving (eerst met gelijk
denkende) is een basisvereiste om de gemeenschap dichter bij te betrekken. Voldoende ondernemers
vinden blijkt een probleem te zijn voor Wouter en Valérie.
Gebruik van een commons houdt in: op verschillende tijdstippen, intensiteit en manieren van alle
mogelijke combinatie mensen die daar een niche in vinden hun noden en behoeften te bevredigen. Dit
vraagt tijd en energie van de boeren. De drie boeren blijven de belangrijkste eindbeslissers van hoe het
land gebruikt wordt. Bij alle drie de boeren is er de neiging om hun gebruiksrechten als prioriteit te
stellen boven die van de gemeenschap. De betrokkenen op ’t Leeuweriksveld ervaren niet dat zij het land
mogen gebruiken en schatten hun gebruik daarvan als zeer laag tot onnodig, tenzij ze daar zelf iets
ondernemen. Ze zien de grenzen van hun gebruik van het land in groenten oogsten en ervaringen
opdoen. Is er hier een kloof tussen de boeren en betrokkenen? Zij voelen zich ook niet betrokken bij de
bedrijfskeuzes die gemaakt worden, maar worden wel geïnformeerd. Is dit voldoende? Hier is ruimte om
verder te onderzoeken.
De drie boeren besteden enorm veel tijd en energie in de boerderij en zijn intensieve gebruikers
daarvan. De boer(in) moet vervangbaar kunnen zijn, de focus ligt eerder op bedrijfscontinuïteit in plaats
van centralisatie van macht en kennis. Volgens Wouter moet de opvolgingsvraagstuk vlot gaan, en
verdient extra aandacht. Hij focust ook op gebruik van een stichting om de grond daarin onder te
brengen met beperkte gebruiksmogelijkheden. Een stichting kan een gemeenschappelijkere vorm van
gebruik creëren waarin meerdere belangen en behoeften van de gemeenschap behartigd kunnen
worden en waarbij verantwoordelijkheid herverdeeld kan worden. De stichting heeft niets te zeggen
over grond of over opvolging maar wordt gebruikt om de gemeenschap een grotere stem te geven in hoe
de grond gebruikt zal worden. Volgens Louis is het commercieel gebruik van het land een voorrecht aan
de stichting. Momenteel is dit zijn gezin en vertegenwoordigt de stichting niet de gemeenschap. Het
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gebruik van het land als een recreatieplaats is daartegenover vrij voor iedereen mits er aan zijn
voorwaarden wordt voldaan.

Zorg
Valérie
Een van de initiatiefnemers destijds heeft geholpen met de gesprekken met de wethouder om het
project op te starten die goed de visie wist over te brengen. De gemeente voelde aan dat het tijd was om
hen werkelijk te ondersteunen en gunde hen de mogelijkheid om hier iets vast neer te zetten. Samen
hebben al deze dingen ervoor gezorgd dat Valérie nu verder kan met o.a. een tunnelkas en een
workshopruimte.
De vooruitgang van het bedrijf ging niet zo goed omdat er te weinig mensen bij betrokken waren. Het
vroeg nog meer tijd en aandacht om zo’n project neer te zetten dan wat sommige mensen zagen zitten.
Om de continuïteit van het land te bewaren bleven Frans en Valérie nieuwe manieren van samenwerken
uitproberen, maar zonder Frans in de toekomst. Frans bleef dus het gezicht van de tuin en Valérie de
beheerder. Hij komt een dag in de week werken in plaats van voltijds maar blijft dus nog steeds een
belangrijke taak uitvoeren. Het is nooit Valérie haar bedoeling geweest om zo’n project alleen uit te
voeren, en dat blijft een uitdaging.
Valérie heeft een huurcontract met de grondeigenaar, maar de gebruiksovereenkomsten van het land
zijn meer op basis van vertrouwen. De oorspronkelijke initiatiefnemers kregen de vrijheid om de tuin in
te richten zoals zij dat wilden. In het eerste jaar werden veel bessenstruiken en fruitbomen aangeplant,
wat jaren later een goede investering bleek. Volgens Valérie haalt ze de biodiversiteit omhoog in
tegenstelling tot velen in de buurt, mede dankzij alle vrijheid.
Valérie ervaart een gevoel van zorg om de tuin in stand te houden. Soms ervaart ze de zorg als een
plicht, maar soms is het eerder een kans, aldus Valérie: ‘wauw, ik mag dit gaan doen, ik mag dit in stand
houden. Ik mag dit veel sterker en meer divers maken en iets neerzetten wat echt duurzaam en gezond en
veerkrachtig is.’ Haar vrijwilligers ervaren ook een gevoel van zorg. Die willen daar zijn om dat ze het
perceel voelen en daardoor ook willen bijdragen. Sommige zijn er al een aantal jaar en die voelen zich
helemaal thuis en voelen de energie.
Een deel van de klanten ervaart ook een gevoel van zorg volgens haar. Wildvreemde mensen hebben
leningen gegeven aan het bedrijf die zij over 10 jaar moet terugbetalen. Toch werd er vanuit de kant van
de deelnemers weinig gegeven aan de crowdfunding campagne. Dat verbaast Valérie ergens wel. Er zijn
ook mensen die doneren of een lening geven en dat ook bewust doen om dat ze haar daarin willen
steunen en ook zien hoeveel moois er hier mogelijk is. De zorg wordt ook nog uitgedrukt wanneer de
mensen naar haar meewerk dag komen. Daarvan zijn er deelnemers, maar ook vrienden, familie en
mensen uit de permacultuur groep. Voldoende financieel vermogen en machines ontbreken hier nog om
vlot te kunnen werken en ervoor te zorgen dat het bedrijf in de goede richting gaat.

Wouter
De methode van de biodynamische landbouw streeft in de eerste plaats een sociaal doel na. Kathinka en
Wouter staan achter de idee van de driegeleding van het sociale organisme. Dat is het alternatief voor
het vastlopen in het kapitalistisch systeem en zorgt ervoor dat de gemeenschap verder kan. Het doel
voor hun land is om een goed BD-bedrijf neer te zetten, want dat is volgens Wouter de best mogelijke
zorg voor de aarde, de planten, de dieren en daarmee ook voor de mensen die daarbij betrokken zijn.
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Wouter ziet als voorwaarde om hier boer te zijn, het leren kennen van de studie van de
geesteswetenschappen, namelijk de grondslagen van zowel de sociale idealen van Steiner, alsook de BDlandbouw. Het is belangrijk om die ideeën uiteen te zetten. Het maakt de boer lenig, levendig, wakker en
scherp als hij/zij het goed doet. Natuurlijk is het belangrijk voor een goede boer om de grond, de
gewassen, het weer, de dieren en met alles wat erbij komt kijken, goed aan te voelen. Dan heeft iemand
volgens Wouter de juiste intuïtie om op de juiste momenten te doen wat er nodig is.
Een gemeenschappelijk goed zou in theorie ‘van iedereen’ moeten zijn. Er zijn drie aspecten aan het ‘van
iedereen’-principe als het gaat om land volgens Wouter. Ten eerste is grond helemaal
gemeenschappelijk. Ten tweede is tegelijkertijd ook waar dat het van niemand is. Ten derde gaat het
erom dat er op dat moment de best mogelijke persoon daar zorg voor draagt. Dat doet die ten dienste
van de gemeenschap en daardoor laat hij/zij ook zien dat hij/zij de beste is, dat dat zo goed mogelijk
voor de gemeenschap doet. Dan heeft iemand, als die bij de stichting instapt, vrijwillig afstand genomen
van land eigenaarschap en van de gedachte dat winst een doel op zich is. De stichting zorgt ervoor dat de
prioriteiten van betrokkenen veranderen.
Wouter voelt de plicht om hier voor het land te zorgen. De bodemvruchtbaarheid wil hij zo veel mogelijk
verbeteren. Niet alleen Wouter en Kathinka zorgen voor het land en de boerderij, ze hebben van
buitenaf bijvoorbeeld financiële hulp gekregen. In 2008 hebben ze van ongeveer 20 financiers - klanten
en sympathisanten - een kleine lening gekregen om het land te kopen. Sommigen gaven 1000 euro, een
andere 30 000. In totaal kwam het bedrag op 100 000. Triodos heeft in het begin ook geholpen met het
financieren. Ook onbekenden hebben geld geleend, die Wouter en Kathinka nog steeds niet kennen. Hun
medewerkers zijn betrokken en hebben in meer of mindere mate ook dezelfde motivatie, dat ze met
goede landbouw bezig willen zijn. Sommige mensen werken hier al 10 jaar en sommige dingen hoeven
niet meer besproken te worden, wat voor een heldere communicatie en vlotte bedrijfsvoering zorgt. Al
die mensen die hen met gunstige leningen of schenkingen hebben ondersteund, hebben dat wederom
met dezelfde motivatie gedaan. Door alledaagse handelingen spreekt het voor zich dat de zorg aanwezig
is. Volgens Wouter probeert de gemeenschap een stuk goede zorg te laten doorwerken in elke
handeling. De gemeenschap drukt de zorg uit op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld een
transactie in de winkel. De klanten willen al die BD-groenten van ’t Leeuweriksveld krijgen. Het
oogstfeest brengt ook heel veel mensen samen, bijvoorbeeld bij het maken van preparaten. Daar kunnen
mensen altijd bij betrokken zijn. Er zijn dus altijd mensen van buiten bij, de klanten en sympathisanten.

Louis
Louis voelt de zorg om het land in stand te houden. Hij voelt het als een echte verplichting. Hij loopt rond
op het land en moet zichzelf verdienstelijk maken. Hij zou zichzelf niet in de spiegel kunnen kijken en
zeggen ‘ik ben 70, ik hou daarmee op’. Hij blijft verder gaan net zo lang hij denkt iets te kunnen
toevoegen. Ook zijn kinderen voelen de zorg want die hebben het meegekregen van thuis.
Bij Staatsbosbeheer (SBB) zijn er mensen waarmee Louis goed kan samenwerken, die ook daadwerkelijk
voor de natuur zorgen. Hij wil opletten voor generalisaties dat SBB niet voor de natuur zorgt want
iedereen kan op SBB wel behoorlijk wat kritiek hebben. Louis heeft zich altijd als boer gevoeld, omdat hij
het denken als boer en werken als boer, met zijn handen werken en ook iets doen het mooiste vond, en
school vond hij eigenlijk niets. Dit heeft er ook jaren later voor gezorgd dat hij boer is geworden. Hij
dwingt zichzelf om gemiddeld minimum 2 keer per dag op land te zijn om op de hoogte te blijven van

32

hoe het landschap zich ontwikkelt. Hij is elke dag met kennis bezig en houdt een dagboek bij. Louis
beschouwt zichzelf als een soort activist die zich afvraagt: ‘hoe kan ik hier iets moois van maken?’
Hij kan het landschap veel beter en mooier maken dan andere partijen omdat hij er met zijn neus
bovenop zit en er elke dag komt. Hij beheert voor grutto’s en tureluurs en andere vogels zoals
veldleeuweriken, gele kwikstaarten en kwartels waar hij weidevogelbeheer doet. Een buurman helpt
hem met zijn weidevogelbeheer op het weiland. Op het weiland, produceert hij gras dat opgegeten
wordt door vee, en hooi dat wordt gebruikt als voer voor vee. Hij maakt ruimte voor bijenplanten en
andere insecten, vogels en kleine zoogdieren. Hij is bewust bezig dat hij voor alle leven produceert wat
er is op een oppervlak. Zijn uitgangspunt is dat de natuur het vertrekpunt is voor al zijn handelen, maar
ook het vertrekpunt voor alles wat hij niet doet.
Een voorwaarde om hier boer te zijn is een nieuwsgierigheid hebben om te ontdekken hoe de natuur
werkt. Dat is een nooit aflatende nieuwsgierigheid, dat blijft motiveren. Hij laat heggen groeien en dat is
voor zijn eigen ecosysteem. Daar wordt zijn grond vruchtbaarder van. Hij vervuilt de omgeving niet om
dat hij geen chemicaliën gebruikt. Vruchtbare bodems en zuiver water zijn ecosysteemdiensten die
voordelig zijn voor zijn land. Een andere ecosysteemdienst voor hem is dat mensen op zijn akkers via de
paden kunnen wandelen en genieten van de prachtige bloemen. Daar gaat hij ook voor zorgen, maar
rekening houdend met de natuur. Louis wil consequent zijn in alles wat hij doet. Er mag bijvoorbeeld
niets ten koste gaan van een patrijs om dat het van die symbolische vogels zijn die ooit heel talrijk waren
en die verdwenen zijn uit het landschap. Louis kiest ook voor zeldzame planten op zijn akkers en hij wil
dat anderen daar zorg voor dragen. Mensen moeten maar ergens anders bloemen plukken. Anders kan
hij niet aan plantenbescherming doen.
Louis wil brood blijven produceren maar dat moet op een manier waarbij de natuur toch wel mee doet.
Wanneer de natuur voorop staat, en dit staat ook in zijn contracten, sluit dit automatisch een aantal
dingen uit zoals kunstmest en chemicaliën. Dan bedoelt hij ook 100%. Zo draagt hij zorg voor het land via
een juridische weg om dat het duidelijk op papier staat hoe voor het land gezorgd kan worden.
Hij probeert het uitdrukken van zorg zoveel mogelijk te beperken. Hij probeert vooral te inspireren met
dingen die goed lopen en voorbeelden van dingen die anderen kunnen doen. Om de zorg tot een goed
einde te laten komen, moeten mensen niet alleen goed opkomen voor hun idealen en maar ook een
wezenlijk probleem durven te benoemen. Langs de andere kant moeten ze bescheiden zijn ten opzichte
van de natuur. Die zorg is aangeboren, die kunnen mensen niet zomaar leren volgens Louis. Vervolgens
vertelt hij dat er zoveel verschrikkelijk veel is om ten goede te keren en dat mensen daar zoveel plezier
aan hebben. Hij wil het accent leggen bij het leren genieten van wat kan veranderen. ‘Dan doe je jezelf
een heel groot plezier en als jij jezelf alleen maar in chagrijnigheid vlucht en gaat vertellen hoe slecht
andere zijn en hoe goed dat jij het met de wereld voorhebt. Dan ben je gedoemd om te mislukken.’

Synthese Zorg
Zorg en verantwoordelijkheid van de commons worden verondersteld gedragen te worden door leden
van de gemeenschap maar ook mensen daarbuiten. Er is een overlap tussen mensen die toegang hebben
tot, gebruik maken van en er voordeel uit halen en mensen die er zorg voor dragen en de
verantwoordelijkheid nemen. Die groepen zijn niet noodzakelijk identiek aan elkaar. Vrijwilligers, leden
en onbekenden ondergaan praktijken van commoning die onderhouden en zorgen voor meer dan
fysieke eigendom (zoals het doorvertellen). Zij onderhouden en zorgen ook voor de gemeenschap op
zich. Er ontstaat een ruimte waarin het zorgen voor elkaar en voor het land mogelijk wordt.
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Valérie beweert dat de zorg een spiritueel iets is die mensen kunnen ervaren door aanwezig te zijn
(bezoekers), door deel te nemen aan activiteiten (zelfplukker), door zelf iets te ondernemen (miniondernemer). Het zorgen voor een gemeenschappelijk perceel wordt op verschillende manieren
uitgedrukt en kan van iedereen uit de gemeenschap komen. Financiële steun, aanwezig zijn, mee helpen
klussen, oogsten en verkopen, nieuwe mensen uitnodigen, samen spelen en plezier maken, informatie
uitwisselen zijn allerlei andere manieren om de zorg uit te drukken. De zorg is een gevoel van innerlijke
motivatie om iets in stand te houden. Volgens Wouter vereist de zorg een zekere mate van intuïtie, want
landbouwsystemen zijn erg complexe gegevens. In het geval van een gemeenschappelijk goed, is dat dus
een gedeelde wil om iets te koesteren wat dreigt te verdwijnen indien de gemeenschap daar niet samen
voor in staat. Een gevoel om voor iets te willen zorgen wisselt met de tijd kan versterkt of verzwakt
worden. Vrijwilligers die bijvoorbeeld op Tuinderij de Veldhof langdurig aanwezig zijn hebben een
diepere connectie met het land en zijn sneller paraat om te blijven helpen. Volgens Louis is het zorg
dragen voor iets een intrinsieke waarde die wij allemaal op andere manieren uitdrukken. We kunnen
anderen niet verplichten om dezelfde zorg te dragen zoals wij dit doen, enkel inspireren. Wouter stelt
dat de zorg wederzijds kan zijn. Zo kan een gemeenschappelijk goed wat door anderen verzorgd wordt,
ook zorg dragen voor hen. Een gewenste eindsituatie wat betreft de zorg voor het land is dat de
gemeenschap probeert om een stuk goede zorg te laten doorwerken in elke handeling.
BD-landbouw is gebaseerd op zorgen voor elkaar. De driegeleding van het sociaal organisme zou een
mogelijke benadering kunnen zijn om de gemeenschap de juiste mind-set te geven om voor het land en
elkaar te zorgen. Het houdt rekening met planten, dieren, de aarde en mensen. Wouter legt nadruk op
een zorgplicht voor degene die daar aanwezig zijn. Het is verbonden met een verantwoordelijkheid die
de boer(in) moet dragen.
Hoe kan de zorg naar de praktijk worden vertaald? Volgens Valérie moet de boer zorgen dat het
eindbeeld van de beplantingen bepaald wordt vanaf het opstarten van het bedrijf. Door het aanleggen
van de beginselen van een bedrijf en deze scherp en helder te hebben voor de opstart, kunnen er later
voordelen uit voortkomen. Het feit dat mensen destijds de motivatie ervaarden om energie in te steken
was erg belangrijk om een succesvol start te creëren. Begin met andere woorden niet aan een
gemeenschapsproject zonder dat de zorg tot zijn uiting kan komen. Valérie vindt dat de visie op een
gemeenschappelijk goed altijd een bepaalde vorm van kwaliteitsvolle zorg eist. Het is goed om te
beseffen wat daarvoor nodig is, zoals machines en werktuigen, en een idee te krijgen van wie daartoe
geneigd is om in te investeren. Misschien kan dan worden ingeschat wat wie uit de gemeenschap nodig
is om dit waar te maken. Louis zijn uitgangspunt is dat de natuur het vertrekpunt is voor al zijn handelen,
maar ook het vertrekpunt voor alles wat hij niet doet. Dit geeft vorm aan hoe hij de zorg uitdrukt, want
op bepaalde plaatsen belemmert hij de toegang van anderen om de natuur de nodige ruimte te geven
om zich in stand te houden. In ruil daarvoor zorgt hij voor de mogelijkheid om toch te kunnen genieten
van andere delen van het landschap.
Wouter vertelt dat degene die er het best voor kunnen zorgen vrijwillig afstand genomen hebben van
land eigenaarschap en van de gedachte dat winst een doel op zich kan zijn. Een stichting kan ervoor
zorgen dat zo iemand in een positie komt om het beste voor het land te zorgen. Louis vindt dat degene
die hier het vaakst is meer verantwoordelijkheid moet nemen om te waarborgen dat het land de nodige
zorg en aandacht krijgt.
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Wouter vindt dat meerdere mensen een gevoel van zorg moeten ervaren voor elkaar en het land. Het
kan niet bij een iemand vallen. Uit enquêtes blijkt dat de betrokkenen niet zien wat zij nog meer kunnen
doen behalve hun voedsel kopen als het gaat om zorg dragen voor elkaar. De grootste meerderheid van
de betrokkenen ervaren een gevoel van zorg voor de boerderij en dit door bijvoorbeeld hun koopgedrag.
Ze zijn het ook niet eens over hoe de gemeenschap gezamenlijk voor het land zorgt. Volgens de
enquêtegegevens zorgt de gemeenschap zelf weinig voor het land, maar dit doet Wouter uitstekend
daarentegen. Al die mensen die de stichting met gunstige leningen of schenkingen hebben ondersteund,
hebben dat wederom met dezelfde motivatie gedaan. Soms willen sommige partijen (zoals de bank) het
land de nodige financiële zorg gunnen, indien anderen dit al gedaan hebben. Wouter stelt dan vast dat er
op alle momenten wel iemand is op het land die daar zorg voor draagt en de instandhouding van de
commons verzekert. De betrokkenen menen dat Wouter en Kathinka hier ook voor instaan. De grootste
meerderheid is ervan overtuigd dat het land uiterst goed wordt verzorgd door de boeren. De boerderij
zorgt niet voor alle behoeftes van de gemeenschap maar zorgt wel op de best mogelijk manier voor
datgene waarvoor ze is bedoeld.
Wat zijn de eerste stappen om de gemeenschap nog meer te betrekken? Een mogelijk advies zou kunnen
zijn: Identificeer de enigen die het zien zitten om verder te gaan, die een gevoel van zorg hebben, die
continuïteit in het bedrijf willen zien en richt alle energie op hen. Valérie bewijst dat een zorgdrager niet
de per se eigenaar hoeft te zijn: Wildvreemde mensen blijken eerder geneigd in een mooi verhaal te
investeren dan klanten of deelnemers. Misschien voelen klanten en deelnemers dat ze de continuïteit
voldoende garanderen door fysiek verbonden te zijn met het bedrijf. Louis als boer is zeer gedreven en
wenst om zich te engageren tot het niet meer kan. Dit is een vereiste om het land in stand te houden.
Een gevoel van zorg komt van huis uit, het onderwijzen buiten op het land is nodig om te beseffen welke
vorm van zorg er nodig is. Zo kan zijn gezin hem blijven ondersteunen. Zijn manier van zorg uitdrukken
komt uit een persoonlijke overtuiging van hoe de natuur te behandelen, maar niet vanuit een overleg
met de bredere gemeenschap. Met duidelijke afspraken kan dezelfde vorm van zorg worden
overgedragen aan de opvolgers van het bedrijf.

Voordeel
Valérie
Valérie heeft het eerste recht op koop van het perceel. Dit werd overeengekomen in de
huurovereenkomsten. De pachter wenst om de term pacht niet te gebruiken in de huurovereenkomst,
maar wettelijk gezien houdt dit geen steek want het blijft pacht. Valerie’s uitgangspunt is om voor die
tijd de financiering rond te hebben voor de aankoop van het land.
De basisstructuur van de tuinderij werd vanaf het begin gelegd. De bessenstruiken en fruitbomen liggen
voor het grootste deel al op hun plaats en er is een sterk ontwerp gemaakt door Taco Blom, die veel
kennis heeft met het ontwerpen van permacultuur-systemen. Intussen gaf de wethouder ruimtelijke
ordening haar de toestemming om vaste workshopruimtes te bouwen, al mag dat officieel niet. De
reden? Voor Valérie haar bedrijfsvoering is de plek fantastisch omdat het omsingeld is door bos, en dat
geeft een mooi beeld voor de bezoekers. De plek geeft Valérie veel uitdagingen en ze vindt het leuk om
daar te zijn. De mensen vindt ze leuk om mee samen te werken.
Valérie heeft er in de eerste plaats voordeel bij dat het bedrijf bestaat. Alleen werken in een
eenmanszaak geeft Valérie een gevoel van rust en ze hoeft niet met anderen te overleggen. Valérie heeft
hier heel veel plezier aan, het is bijna een speeltuin voor haar. Zij heeft het gevoel dat ze daar iets moois
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kan neerzetten, maar daarvoor heeft ze tijd nodig. Daardoor is er plek voor experimenten. In haar
woorden zegt ze: “De tuin is gewoon een springplank voor andere dingen.” Een experiment wat
momenteel wordt overwogen, is het volledig overstappen naar een zelfoogst abonnement. Dit kan haar
de tijd en ruimte geven om even te rusten en goed na te denken over de volgende stappen in het bedrijf.
Op de tweede plaats hebben de afnemers er voordeel bij dat dit bestaat. Zij halen hier hun groenten
vandaan. Deelnemers krijgen wekelijks veel lekkere groenten in ruil voor hun geld en steun. Zij kan
wekelijks garanderen dat er voor de groente abonnees 5 verschillende soorten groenten te verkrijgen
zijn. Zoals eerder vermeld, komt er ook iemand langs om groenten te oogsten in ruil voor het
terugbetalen van een lening. Die streept het elke keer af. Hier is het voordelig dat de leningen op
verschillende manieren kunnen worden terugbetaald. Op de derde plaats is Tuinderij de Veldhof een
plek van inspiratie voor nieuwe tuinders of andere projecten op creatief en energetisch vlak. Dus hebben
er veel mensen baat bij volgens haar. Kinderen leren koken en leren wat groenten zijn, en ook hoe ze
moeten wildplukken. De vrijwilligers leren bij.
Het is voor het landschap voordelig dat Valérie hier is. De biodiversiteit wordt echt omhooggehaald. Dat
is gunstig voor de bijen, maar ook voor de beleving. Dat is iets heel anders dan de maisakkers aan de
overkant. Prorail moet ook hun percelen onderhouden en gaf eens gratis houtsnippers tijdens het
onderhouden van de spoorwegen. Ze zou dit in de toekomst nogmaals kunnen krijgen. Er is met andere
woorden ruimte voor meer synergie.
Een nadeel van Tuinderij de Veldhof is dat Valérie niet genoeg verdient om hiervan te leven. Het
gemeenschapsdoel staat absoluut voorop maar zij kan er zelf geen modaal inkomen uithalen en is
afhankelijk van schenkingen, leningen en de steun van haar man. Er zijn te weinig klanten en deelnemers
om nog een tuinder in werkdienst te nemen, want dan moet zij die ook een modaal inkomen kunnen
geven. Financieel is het dus nog niet interessant genoeg en dat is voor haar niet duurzaam. Zodra er geld
wordt verdiend door een andere ondernemer op het land, dan pas zal Valérie bespreken hoeveel
pacht/huur ze zal vragen.
Er zijn mensen die niet zo enthousiast zijn over haar project, met name de ‘reguliere’ boeren. Volgens
haar ontkracht haar project de overtuigingen van de reguliere boeren een beetje. Er kan beweerd
worden dat die mensen geen voordeel uit halen.
Over 5 jaar verwacht Valérie dat er een gezonder financiële situatie zal zijn. Over 25 jaar kan Valérie
gewoon genieten van de tuin, fruit plukken, en iets met de kinderen doen. Over 50 jaar moet de kroon
laag van het voedselbosgedeelte toegegroeid zijn en moet het systeem helemaal ontwikkeld zijn.

Wouter
Wouter wil een ANBI-status krijgen voor de stichting, want het is volgens hem een bedrijf waarbij ze het
algemeen nut volledig beogen. Zo zou het voordeliger zijn om de grond over te dragen aan de stichting
dan wanneer de grond privé-eigendom is. Zonder ANBI-status, moet zowel de eigenaar als de stichting
belastingen betalen. Nu krijgen ze de ANBI-status echter niet, omdat hun bedrijf gezien wordt als iets
puur commercieels. Daarbij is het moeilijk om onroerend goed erkend te krijgen bij de belastingdienst
om een ANBI-status te krijgen. Het zou belangrijk zijn om ook bij die stichting de balans op nul euro te
kunnen zetten als het gaat om grondwaarde. Volgens Wouter zijn er mensen die de regeltjes kennen
(een jurist of fiscalist) die wel een sluipweg kennen om de grond toch ook op nul euro te zetten. Zijn
redenering is dat het immers wel kan bij natuurbeheer verenigingen. Een mogelijk nadeel is dat de
overheid de grond ooit zou kunnen onteigenen. Bij het onteigenen zou Wouter het 5-voud krijgen van
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wat het land waard is. Dat is een provisorische stap binnen de wetgeving. Dat zou voordelig zijn voor
hem, maar niet voor het land.
Wie heeft er voordeel bij dat het bedrijf bestaat? Volgens Wouter is dit de aarde, de planten, de dieren,
en alle mensen die van de producten genieten. Hij toont aan dat dit systeem werkt en dat iedereen er
baat bij heeft. Hij wil ook aantonen dat het verder moet gaan dan zijn boerderij. Hoe meer boeren er
mee doen en hoe efficiënter er wordt samengewerkt, hoe beter het voor iedereen wordt. Klanten
hebben het voordeel dat ze hier lekkere BD-groenten kunnen kopen en hun steentje kunnen bijdragen
aan het vrijmaken van grond uit de economie (iets waar iedereen voor medeverantwoordelijk en
belanghebbend is). Mensen kunnen tijdens de oogstfeesten alle groenten op het land voor de helft van
de prijs meenemen. Dit zijn o.a. de mensen die in de winkel komen en de abonnees. Buren hebben een
redelijk afstandelijke verhouding met het bedrijf en komen ook nauwelijks naar de winkel.
Wouter ruilt en verkoopt zijn producten met boeren uit het noorden, en dat zorgt voor meer diversiteit
in wat ze kunnen verkopen. Dat vindt Wouter leuk want zo kunnen ze kennis delen over allerlei dingen
uit het vak zoals hoe ze ziektes en plagen aanpakken. De collega’s die producten krijgen voor hun klanten
hebben ook voordeel dat het bedrijf bestaat. Met de vrijwilligers en medewerkers hoeft er weinig
nieuws besproken te worden na 10 jaar hier te werken, en dat bespaart heel veel tijd. De groep is
constant geweest en dat is voordelig voor de dagelijkse taken op het land. Wouter vindt het leuk dat
mensen er actief bij betrokken zijn en op het land willen werken. De stichting heeft ook een voordeel dat
het bedrijf bestaat. Wouter en Kathinka willen gaan naar een systeem waarin de overwinst wordt
afgedragen aan de stichting. Dat is vorig jaar voor het eerst gelukt. Het is ook voordelig voor andere
boeren in de toekomst, want wanneer er genoeg over is, kan het gebruikt worden om andere
boerderijen mee te financieren.
Wie heeft er geen voordeel bij? Sommige gangbare boeren willen hem misschien liever kwijt dan rijk zijn.
Het feit dat Wouter het anders doet, confronteert hen met hun praktijken, en dan wordt het hen
duidelijk dat zij een bepaalde keuze hebben gemaakt. Het kan pijnlijk zijn voor sommige boeren om te
zien dat er een alternatief bestaat en dat Wouter en Kathinka er voordeel uithalen. Toch probeert
Stichting Mensen voor de Aarde de mogelijkheid te geven om reguliere boeren te laten deelnemen.
De toekomst ziet er rooskleurig uit, want ze hebben de moeilijkste periode al doorstaan. Ze maakten in
het eerste jaar nauwelijks 1000 euro winst, maar met de jaren ging dat beter. Als Wouter kijkt naar wat
hij aan lasten heeft moeten betalen is het overgrote deel naar de Triodos bank gegaan, en als hij nuchter
zou kijken naar zo’n bedrijf als ’t Leeuweriksveld was dat veel te veel. Wouter wil dat er na heel zijn leven
gewerkt te hebben, wat geld over is voor zijn oudedagsvoorziening. Het bedrijf zou hierin dus moeten
voorzien of maandelijks iets geven, jaren nadat ze gestopt zijn. Daarvoor is het noodzakelijk dat er een
opvolger met verstand van zaken komt. Een opvolger is iemand die werkt ten dienste van de
gemeenschap en die zo laat zien dat die de beste is, dat die het zo goed mogelijk voor de gemeenschap
doet.

Louis
Volgens Louis heeft de hele gemeenschap voordeel dat zijn bedrijf bestaat. Vooral de regio heeft er
voordeel bij, maar ook uit het hele land komen mensen naar zijn akkers. Dat is uit zichzelf gegroeid. Die
mensen komen om graanwandelingen te doen, want hij werkt met zeldzame graansoorten. Louis heeft
een niche voor zijn graanproducten in de buurt van Arnhem en Nijmegen en een paar andere plekken in
Nederland. Die wil hij niet verliezen, maar tegelijkertijd wil hij delen met anderen. Hij wil daarom geen
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tussenpersonen hebben die zijn graan zou doorverkopen aan andere klanten. Louis kan zijn winkel
draaiende houden als hij ongeveer de helft van het geld per jaar uit graanopbrengsten haalt en de
andere helft uit ecosysteemdiensten.
Louis denkt dat zijn bedrijfsvoering voordelig is voor het landschap. Hij probeert een natuurlijk landschap
te ontwikkelen. Hoe het precies met natuurlijke landbouw zit, is moeilijk te bepalen want ogenschijnlijk
is dat tegenstrijdig. Als Louis veronderstelt dat hij een onderdeel van de natuur is, is het daarmee weer in
de harmonie. Louis vindt dat iedereen een evenwicht moet zien te vinden zodat elk individu én voor
zichzelf zorgt én voor het collectief waarvan hij deel uit maakt. Van beide moeten ze diep bewust zijn.
Het gevaar kan ook zijn mensen te veel eigenzinnig kunnen zijn, en te veel voor een collectief bezig
kunnen zijn. Als hij bijvoorbeeld door te veel op een collectief gericht te zijn zelf failliet zou gaan,
bijvoorbeeld door niet op zijn kosten te letten, dan kan dat het voor heel het collectief nadelig uitvallen.
Andere ondernemers zijn welkom om iets neer te zetten in het landschap, als hij denkt dat het collectief
hier (im)materieel voordeel uit haalt. Louis heeft het gevoel dat immaterieel voordeel ontstaat als
iemand met een antenne voor natuur de schoonheid van de natuur weet te ontdekken: een echt
natuurboer is vooral rijk door beleving. Tegelijkertijd, naarmate hij/zij het vermogen ontwikkelt om dat
steeds beter te doen wordt zijn/haar immateriële beloning groter. Elk klein detail kan voor een paar
weken euforie opleveren. Als hij moet kiezen tussen veel geld verdienen en de vogels dan kiest hij voor
de vogels en daarmee voor het extensiveren van de landbouw. De vogels krijgen hier alle voordeel bij dat
Louis zijn bedrijf verderzet. Soms zijn er boeren die zeggen dat hij een beetje zit te fröbelen en domme
dingen zit te doen op land, dat ook door de landbouw gebruikt zou kunnen worden. Hij denkt dat best
veel gangbare boeren hem zien als een halve zoo.
Louis heeft maar één keer tijdelijk particulier geld in de stichting gestopt en dat was bij het bouwen van
de schuur. Hij heeft met andere woorden privé-geld geleend aan de stichting. Die lening is volgens hem
intussen helemaal afgelost, maar omwille van praktische redenen wordt de btw-constructie hier
achterwege gelaten om dat het te ingewikkeld is om helemaal uit te leggen. Welke pet Louis op dat
moment op heeft is niet duidelijk. Om het samen te vatten is er tot nu toe is nog geen cent privé-geld in
de stichting gebleven, alleen vrije tijd van Louis (als burger). En die vrije tijd, daar verdient Louis (als
burger) mee omdat hij in zijn hoofd ongelofelijk gelukkig is om daar te lopen. Als nood op de man zou
komen, dan is hij de eerste die privé-geld zou geven om het landschap in stand te houden, dus is er niet
echt een gevaar dat de stichting kan mislukken. Voor hem (als ondernemer) is het een soort van sport of
uitdaging geworden om te kunnen zeggen dat de stichting iemand de kans kan geven om van te leven.
Hij zou bijvoorbeeld zijn teelt iets meer intensiveren want dan gaan zijn inkomsten daaruit omhoog. Dit
gaat langs de andere kant ten koste van de natuur want alles wat hij intensiveert voor inkomsten gaat
ten koste van natuurwaarde. Hij doet dat dus minimaal, rekening houdend met zijn inkomen. Zijn zoon
woont binnenkort heel dicht bij huis, en twee van zijn dochters zijn ook in de buurt. Die hebben interesse
om in de stichting te stappen en het werk te zijner tijd over te nemen. Zij hebben een vergelijkbaar
ideaalbeeld van over het landschap.
Louis (als ondernemer) vertelt dat hij het geluk heeft dat hij economie gestudeerd heeft want dat is
voordelig in zijn bedrijfsvoering. Daar leerde hij goed rekenen. Zo maakte hij een gezond bedrijf. Een
ondernemer kan beter in een fiscale sfeer zitten dan niet is zijn standpunt. Sommige boeren betalen niet
graag belastingen maar Louis betaalt die met plezier zegt hij. Hij ziet het terugvragen van btw als een
wenselijk voordeel. Hij stuurt een rekening voor (eco)systeemdiensten met btw door naar de overheid.
Daardoor draagt hij voldoende btw af om bij eventuele verliesgevende teelten toch de btw van die
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teelten terug te kunnen vragen. Maar als hij een onderneming zou hebben die alsmaar verlies zou
maken, dan zou hij meer per saldo, meer btw terugvragen dan dat hij zou afdragen. Dan zegt de fiscus
dat die btw er niet is om zijn belastingen terug te geven. Louis vindt dat een ondernemer per saldo moet
afdragen wat hij/zij toevoegt. Door dat hij die rekent met die (eco)systeemdiensten komt hij nooit in de
problemen met de btw. Hij wil niet een subsidie uit de landbouwsubsidiepotten krijgen want dan zou het
terugvragen van btw in het gedrang kunnen komen en nadelig zijn voor zijn bedrijf.

Synthese Voordeel
Drie vormen van voordeel die ik gevonden heb zijn: financieel interessant voor boer(in), herhaaldelijke
voordeel voor gemeenschap (op korte termijn) en een georganiseerde ruimteplaats voor boeren. Maar
de voordelen die beschikbaar worden gemaakt door deze commons zijn meer dan materiaal of
eigendom afhankelijk. Ze zijn relationeel, en reiken verder dan de onmiddellijke gemeenschap van
gebruikers om ze te verbinden met anderen op een afstand.
De drie voorbeelden tonen de relationele manieren aan waarin voordeel in de praktijk wordt ervaren en
verder gaat dan de grenzen van eigendom, en toont aan hoe voordeel wordt uitgevoerd door dingen te
ondernemen. Gemeenschapsboerderijen raken, verbinden en bieden mogelijks voordeel aan anderen,
zowel dichtbij als ver weg wanneer mensen de verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor de
commons en een bredere gemeenschap.
In het geval van Valérie zijn formele eigendomsafspraken steeds voordelig voor meer dan alleen haarzelf.
Zo heeft ze eerste recht op koop, maar de gemeenschap kan daarna op in. Zij denkt aan het
gemeenschapsvoordeel door het zo snel mogelijk te kopen. Zou dit niet als een criteria kunnen zijn om
een ANBI-status te krijgen? Door aan te tonen dat het bedrijf zin heeft, kunnen sommige regels van de
overheid versoepeld worden. Focussen op een sterk sociaal verband om te bewijzen dat het hier zin
heeft is voordelig voor de continuïteit van het bedrijf, en bijgevolg een voordeel voor de gemeenschap
en het landschap.
De frequentie van voordeel genieten speelt ook een rol om bepaalde delen van gemeenschap betrokken
te houden (zoals wekelijks minstens 5 soorten groenten krijgen). Het omgekeerde geldt ook: te veel
verandering in een bedrijf stoot mensen af, terwijl het goed was om het bedrijf in leven te houden.
Valérie heeft veel rust en experimenteerruimte in een eenmanszaak. Dit kan goed zijn om te ontdekken
hoe de gemeenschap hier een deel uit kan maken, maar gemeenschapsdoel staat voorop terwijl de
boerin hier niet zelfstandig van kan leven. Zou dit een trade-off kunnen zijn van het
vergemeenschappelijken?
Wouter stelt dat BD-landbouw enkel voordelen heeft, die niet ophouden op het land. Voordeel van een
BD-boerderij hebben wordt vergroot als meer mensen uit de gemeenschap betrokken worden. Het besef
dat iedereen voor medeverantwoordelijk en een belanghebbende is moet duidelijk zijn in de
gemeenschap.
Een stichting en een onderneming kunnen voordelig voor elkaar zijn en kunnen elkaar ondersteunen.
Zodra er een synergie ontstaat, kunnen andere boerderijen gefinancierd worden. Dus is het voordelig
voor de toekomstige boeren en een manier om Wouter en Kathinka uit te betalen. ANBI-status moet
helpen om grond over te dragen aan de stichting. Voordelig voor de gemeenschap, want dan blijft de
grond een boerderij, en dalen de grondprijzen. Een opvolger moet komen met het idee dat de
gemeenschap er het meest voordeel uit haalt. Het is belangrijk om dit helder te krijgen.
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Een webwinkel blijkt belangrijk te zijn voor klanten van ’t Leeuweriksveld, en zij zien het als een voordeel
om niet per se naar de boerderij te rijden, gezien de afstanden. Wouter stelt vast dat kennis en
producten uitwisselen een bedrijf sterker maakt en is voordelig voor een breder gemeenschap dan
alleen wie er dichtbij woont. Gezondheid is een kernbegrip voor de gemeenschap en zijn klanten zijn
ervan overtuigd dat het niet beter kan. Voordeel bestaat dus vooral uit gezond voedsel, maar ook deels
uit inspiratie en kennisoverdracht. Sommige mensen zijn blij met het uitwisselen van voedselproducten
met andere producenten. De gemeenschap geeft een gemiddelde score van 8.2 bij het voordeel die zij
als individu maar ook gezamenlijk hebben dat het bedrijf bestaat.
Louis zijn bedrijfsvoering is zeer voordelig voor de natuur en het landschap. Er is materieel voordeel en
immaterieel voordeel. Beide kunnen versterkt worden door een bedrijf gebaseerd op de natuur. Dat de
natuur voordeel zou hebben krijgt een prioriteit boven het voordeel van de gemeenschap. Volgens hem
ontstaat er voordeel als iedereen voor zichzelf zorgt en voor het collectief, maar dit vraagt een diep
bewustzijn. Om nadeel voor het collectief te vermijden gaat Louis meer op zichzelf rekenen. Het
voordeel van zijn graanproducten is moeilijk te delen met de gemeenschap, behalve dan het verkopen
aan zijn gekozen keten, want het gevaar is er dat zijn nichemarkt verdwijnt.

Verantwoordelijkheid
Valérie
In het begin werden informatieavonden gehouden om te kijken hoeveel animo er was voor het project
en wie zich verantwoordelijk voelde. Om los te staan van de Coöperatie Permacultuur heeft Valérie
destijds met een aantal mensen uit het dorp en initiatiefnemers samengezeten om te overleggen wat
dan een goede vorm voor het project was. Valérie luisterde naar een kerngroep van klanten, die
voorstelden dat het misschien handiger was om toch ondernemers te worden. Juist om voor continuïteit
te gaan zijn Frans en Valérie overgestapt naar een VOF en uiteindelijk is zij naar een eenmanszaak
gegaan.
Valérie ervaart de verantwoordelijkheid op het land als een beetje zwaar, omdat de organisatie,
communicatie, PR, rekeningen en het werken met de vrijwilligers allemaal bij haar liggen. Sommige
vrijwilligers hebben een heel zware rugzak aan problemen, en dat vraagt nog meer tijd. Ze heeft niet
veel vrijwilligers, maar de die die er zijn, zijn heel leuk om mee te werken. Frans heeft altijd de afhaal dag
verzorgd en hij was eigenlijk altijd het gezicht van de tuin. Dat wilde Valérie niet ineens veranderen, dus
voor de continuïteit besliste ze dat Frans beter zou blijven, maar dat zij steeds meer gaat doen. Tijdens
het interview vertelt ze dat ze naar haar eigen intuïtie luisterde en dat ze nu overweegt om over te
stappen naar uitsluitend zelfoogst abonnementen.
Valérie wil laten zien dat het ook op een andere manier kan, en neemt de taak op haar om naast de
fruitbomen en groenten aan zichzelf te werken, dat je duurzaam bezig kan zijn en kinderen en
volwassenen kan laten verbinden met hun eten.
Volgens haar verwachten de deelnemers dat zij in de eerste plaats veel lekkere groenten levert, en dat ze
dat op een duurzame manier doet, maar de meeste specifiëren niet hoe duurzaam er uitziet.
Deelnemers snappen niet altijd wat op de tuinderij gebeurt en stellen vragen bij bijvoorbeeld al dat
onkruid en wie hiervoor verantwoordelijk is. Valérie wil enquêtes uitzenden om beter in te schatten wat
de deelnemers willen, zodat zij uiteindelijk bepalen wat er wordt gedaan met het bedrijf. Dit ging volgens
haar wel het geval geweest zijn als Tuinderij de Veldhof een coöperatie was geweest, maar nu moet ze
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met een enquête werken in de plaats. Valérie voelt de plicht om een beter informatiebord met een
plattegrond te maken zodat het duidelijker is voor klanten. Valérie verwacht dat deelnemers en
bezoekers zich houden aan de regels op de informatieborden en hun eigen afval weer meenemen.
Valérie zou dagbestedingen willen faciliteren maar niet actief medeverantwoordelijke willen zijn. Ze wil
eigenlijk een plek bieden aan anderen die hun onderneming hier willen uitproberen. Eerst beginnen
afspraken tussen haar en nieuwe ondernemers op papier en als het goed vordert, kunnen er mondeling
afspraken gewijzigd worden. Als er iets georganiseerd wordt dan is vaak een samenwerking met haar. Ze
bespreken met haar tevoren wat wel of wat niet kan en zetten dat op mail.
Valérie is als enige wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud en voortbestaan van het bedrijf en ze
voelt ook dat de hele tuin haar verantwoordelijkheid is. Ze vindt dat een stichting verantwoordelijk voor
zou moeten zijn, maar dan voor een aantal doelen zoals de financiering van de bouwwerken. Dit is
makkelijker om te regelen via een stichting als die een ANBI-status heeft volgens haar. Veel deelnemers
verwachten dat Valérie de groenten produceert op een duurzame manier, maar Valérie weet niet in het
hoeverre klanten zich verbonden voelen met het project. De deelnemers zouden op een gegeven
moment verantwoordelijk moeten zijn voor het land.

Wouter
Toen Wouter jonger was, wou hij twee doelen met elkaar verbinden. Hij voelde de plicht om zo goed
mogelijk in Nederland een bedrijf in te richten en om ook de sociale idealen van Steiner naar de praktijk
te vertalen. De sociale driegeleding van Steiner werd daarom ook genoemd in hun crowdfunding actie.
Wouter en Kathinka willen zo goed mogelijk de groenten het hele jaar door voor de mensen hier uit de
regio produceren en zij voelen zich daarvoor verantwoordelijk. Momenteel zijn Kathinka en Wouter
verantwoordelijk voor het voortbestaan van het bedrijf, en die verantwoordelijkheid kunnen ze nu prima
op zich nemen. Als zij echter ooit stoppen, dan is het zaak om een goede opvolger te vinden. Na een
overdracht ligt de verantwoordelijkheid enkel bij de opvolgers en bij niemand anders. Dat vindt Wouter
een goede zaak.
Volgens Wouter is een voorwaarde om hier boer te zijn inzet te hebben en bereid zijn om te leveren.
Met mensen omgaan is ook belangrijk. Het is belangrijk dat een boer goed kan omgaan met
medewerkers en klanten en dat er gedaan wordt wat er nodig is.
De gebruiker-eigenaar van dit stuk grond is degene die de beste capaciteit heeft om dat ten dienste van
de gemeenschap zo goed mogelijk te gebruiken en daar zo goed mogelijk de vruchten van voor de
gemeenschap beschikbaar te maken. De beste persoon hier voor het land doet dat zo goed mogelijk voor
de gemeenschap. Die neemt de verantwoordelijkheid op zich om de gemeenschap te voorzien in
voedsel. Wouter en Kathinka zijn ook de enigen die hier autonoom de verantwoordelijkheid voor hebben
en niemand anders heeft het recht om daar zomaar invloed op te willen uitoefenen. Democratische
principes hebben daar niets mee te maken, zo stelt Wouter. Het is belangrijk dat het heel duidelijk is wie
er verantwoordelijk is. Dat is krachtig want het geeft zo’n boer ook de voldoening en een gevoel van
eigenwaarde, omdat hij zijn/haar identiteitsbesef zo op een gezonde manier kan ontwikkelen. Dát aspect
van het particuliere eigendom zoals nu de normale eigendomsvorm is, is heel goed. Dat is het kind dat de
gemeenschap niet moet weggooien met het badwater.
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Het probleem ontstaat pas als de boer gestopt is met zijn werk, en dan op papier nog een gigantische
financiële aanspraak op het bedrijf heeft en hij de boel eventueel kan verkopen. Dat is onzin en
onverantwoord zegt Wouter. Dat grond een financiële waarde heeft, dat is de kern van het probleem.
Daar moet de gemeenschap helemaal van af, dat moet nul euro zijn volgens Wouter. Grond is dus geen
economisch object, en de beschikking over grond dient geregeld te worden in de rechtssfeer en in de
sfeer van het vrije, op zichzelf staande inzicht van ter zake kundigen, in het geval van de landbouw dus
van boeren. De vrije zeggenschap en het vrije ondernemerschap blijven binnen de context van de sociale
driegeleding behouden, want alleen dankzij die vrijheid kunnen mensen zich met hart en ziel voor hun
bedrijf inzetten en hun talenten volledig ontplooien. En daar heeft de gemeenschap zeer veel baat bij.
Dat wil Wouter heel helder stellen. Als de driegeleding van de samenleving als geheel geregeld is, is de
oudedagsvoorziening van boeren (evenals van alle andere mensen) geen enkel probleem, want het
wordt gegarandeerd door het rechtsleven. Als je nu in het klein bezig bent om dat binnen de ongezonde
samenlevingsstructuur die er nu nog is, iets van die driegeleding te realiseren met – in eerste instantiemaar één landbouwbedrijf, moet je daar zelf met de directbetrokkenen iets voor regelen. Wouter en
Kathinka weten nog niet hoe ze dat precies gaan doen, maar hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat
lukken.
Niet alleen Wouter en Kathinka nemen hun verantwoordelijkheid op. Toen ze begonnen waren, hebben
ze achtergestelde leningen van particuliere sympathisanten gekregen. Als zij failliet zouden gaan, zou
eerst de fiscus, dan de bank en als laatste pas de andere investeerders hun geld krijgen. De mensen
hebben hun nek uitgestoken om het bedrijf leven te geven. Wouter en Kathinka zijn de leningen nog
steeds aan het afbetalen. Wouter adviseert om zoveel mogelijk zonder banken te doen. Die hebben op
het moment niet zoveel vertrouwen meer in hen, hoewel hij recentelijk alle cijfers op een rijtje heeft
gezet en zo aangetoond heeft dat het bedrijf eigenlijk heel robuust is. Wouter raadt aan om eerst met
crowdfunding en alle sympathisanten, klanten, bekenden dingen mogelijk te maken. Dan kan er gekeken
worden naar de bereidwilligheid om samen te werken met andere boeren.
Bij hen zijn de medewerkers, vaste medewerkers en oogsters heel trouw. Samen met zijn huwelijk met
Kathinka vormt dit de basis van alle verantwoordelijkheid. Dat zijn de pilaren onder het bedrijf. ’s
Ochtends is er een korte interne bespreking om 8:00 vooraleer ze beginnen met werken. Maar na 10 jaar
werken hoeft er weinig besproken te worden want iedereen weet wat de taken zijn en neemt de
verantwoordelijkheden op zich.
De stichting heeft geen enkele zeggenschap, die vormt alleen een drager voor de eigendom van de
grond, en is alleen maar noodzakelijk omdat grond nu wettelijk nog verhandeld mag worden. Als de
juiste wetten op dit punt gerealiseerd zijn, is het doel van de stichting bereikt en heft deze zichzelf op.
Binnen de huidige context is de stichting nodig om te waarborgen dat de grond nooit meer gekocht,
verkocht, met nieuwe hypotheken belast of vererfd kan worden. De stichting bemoeit zich nooit met de
dagelijkse bedrijfsvoering. De doelstelling van de stichting kan het best bereikt worden als zoveel
mogelijk landbouwbedrijven mee gaan doen en hun eigendom in de stichting onderbrengen. Zo kan het
noodzakelijke sneeuwbaleffect ontstaan waarbij de deelnemende boeren elkaar helpen om systematisch
de onterechte economische druk waaronder de landbouw nu gebukt gaat, te verminderen. Ook is er veel
meer potentieel voor crowdfunding bij ‘het grote publiek’ als boeren zich aaneensluiten voor dit doel.
Als een boer meedoet met de stichting, dan zegt hij/zij daarmee meteen afstand te nemen van zijn/haar
hele vermogen wat in onroerend goed zit gekristalliseerd. Daarbij wordt dus afstand genomen van de
impuls om landbouw verder te industrialiseren.
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Er zou een vennoot bij kunnen komen, maar dan moeten zij alle drie helder op een lijn zitten (vraag van
het juiste inzicht). Het heeft geen zin als er tegelijk twee kapiteins op één schip komen. Als er iemand zou
komen die net zo autonoom is als Wouter en helemaal zelf beslissingen wil nemen maar het bedrijf in
een andere richting ontwikkelen zou dat een probleem van verantwoordelijkheid veroorzaken. Dat zou
niet werken, dat kan ook niet samen, ook financieel gezien niet, want dan zou het bedrijf waarschijnlijk
ineens veel minder opbrengsten realiseren. En dan gaat de boel failliet.

Louis
Louis zijn hoofdproject zijn de akkers achter zijn huis en het weiland aan de andere kant van de dijk. De
paradox is dat als hij zijn beheer op een geëngageerde manier doet en dat niet alleen in zijn eentje wil
doen maar daar ook de gemeenschap in wil meekrijgen en het gedachtengoed wil uitdragen, het gevaar
heel groot is dat hij te weinig tijd heeft om met het echte, de natuur zelf, bezig te zijn. Daarmee bedoelt
hij op het land zijn en de gewassen zien groeien en iets doen op het land met zijn handen. Daarom
dwingt hij zich dus toe om elke dag minstens twee keer op het land bezig te zijn, al is het maar een
halfuurtje rondlopen om te kijken. Als iemand van achter een bureau het beheer zou doen, bijvoorbeeld
10 kilometer verderop en één keer in het jaar zou komen kijken dat zou die zien dat het een zootje zou
worden volgens Louis. Daarom dat hij zich verantwoordelijk voelt om zicht te hebben op het breder
plaatje en niet alle handwerk zelf uit te voeren. Alles wat met weiland te maken heeft besteedt hij
bijvoorbeeld bij de buurman uit. Die heeft bij Louis een gebruiksovereenkomst en daar staat welke
dingen hij moet doen. Uiteindelijk bepaalt Louis eenzijdig wat er met de weidevogels moet gebeuren,
maar in de praktijk doet hij dat in overleg met als invalshoek: het laatste woorden is van hem. Het is de
verantwoordelijkheid van hem om die natuur te realiseren, die wil hij zelf onderhouden en wil het zelf
doen voor de vogels. Principieel zegt hij dat het zijn verantwoordelijkheid is om dat het zijn grond is. De
buurman voert uit wat hij zegt, maar Louis zegt dat hij hem daar veel ruimte in geeft.
Louis heeft doelstellingen voor planten en vogels maar ook om voldoende geld te verdienen waardoor
hij zijn winkeltje in stand kan houden. Soms moet hij een offertje brengen om zijn winkeltje aan de gang
te houden en dat betekent dat hij wat meer op de productie gericht is, maar als hij dan weer een goed
jaar productie heeft dan gaat hij een ander jaar meer voor de weidevogels doen of meer bomen planten.
Hij probeert dus simultaan te denken in produceren voor alles wat leeft en dat moet zijn gang kunnen
gaan.
De manier van denken is een voorwaarde om hier boer te zijn. ‘Hoe verhoud je tot de natuur?’ Vraagt
Louis zich voortdurend af. De meeste boeren denken niet meer in termen van de natuur maar worden in
hun handelen bepaald door wat anderen voorschrijven.
De consument moet constant bewust gemaakt worden. Louis probeert mensen aan het denken te
zetten. Het uitdragen van het gedachtengoed richting consumenten die brood eten, is belangrijk om
mensen op de hoogte brengen waardoor er uiteindelijk meer natuurboeren komen. Daar kunnen er niet
genoeg van komen volgens hem.
Louis handelt van twee kanten. Hij denkt er voortdurend over na: waar de bodem is waar hij niet
doorheen mag zakken, waar hij onder zijn bestaansgrens komt. Vervolgens moet hij de luxe ontdekken
en de kansen zien en die durven nemen. Als hij voor zijn gevoel een kans ziet, dan zal hij meteen
handelen op basis van vertrouwen op eigen kunnen. ‘Ik grijp die kans en daarna ga ik pas nadenken over
hoe ik het dan zal invullen.’ Vertelt Louis. Veel mensen doen precies het omgekeerde volgens Louis: ‘Die
denken zou ik het wel doen? Dat gaat me heel veel tijd of geld kosten of iets dergelijks.’
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Louis wordt 70 en momenteel organiseert hij alle activiteiten en klussen op het land. Louis wil
verantwoordelijk blijven voor net zo lang als hij denkt iets te kunnen toevoegen. Hij zit na te denken hoe
hij zo snel mogelijk de kinderen kan inschakelen om stukjes over te nemen. Formeel zijn zoon en
dochters vanaf het moment dat ze in de stichting stapten voor alles medeverantwoordelijk. Hij wil geen
privé-geld stoppen in de stichting om aan te tonen dat de stichting zichzelf kan runnen. Als nood aan de
man zou komen dan is Louis de eerste die privé-geld zou inzetten.
Louis heeft een enorme aversie tegen lang praten om het eens worden. Dat kun je ook ongeduldigheid
noemen. Hij vindt zelf meer dat er te veel compromissen uit komen. Als hij principieel wil zijn in
bepaalde zaken dat gaat er vaak als eenling vierkant in.
De verantwoordelijkheid die louis voelt is weliswaar heel zwaar en die ligt bij hemzelf, maar niet zwaar in
de zin dat hij daaronder gebukt gaat. Hij haalt er energie uit om het beheer ten goede in te vullen. Hij
leeft voor zijn eigen bedrijf. Wie bij hem in de omgeving leeft zou ook verantwoordelijk moeten zijn voor
het land. Dat merkt hij ook. Buren weten precies wie hij is en waar hij voor gaat. Die genieten mee en
komen meehelpen en kijken. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een vogeluitkijktoren. Als er plannen zijn
met betrekking tot bescherming van flora of vogels en het initiatief is voldoende dicht in de buurt (je
kunt er komen met de fiets) dan gaat Louis daar principe op in, maar als het verder weg is dan moet
iemand anders het doen. Daarnaast zijn er natuurlijk landelijke of regionale debatten waar hij niet mág
wegblijven om ook een stem te hebben.

Synthese verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid wordt aangenomen door leden van de gemeenschap, maar ook door mensen
daarbuiten. Zij die toegang hebben, gebruik maken van, en daar voordeel uit halen zijn niet per se
dezelfde groep mensen als wie daar zorg voor draagt en zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Het
aantal en type mensen die voor de commons hun verantwoordelijkheid nemen, die blijven onderhouden
en reproduceren gaat verder dan de onmiddelijke omgeving. Vrijwilligers, werknemers, bestuursleden,
vennoten, maar bijvoorbeeld ook wildvreemden doen mee aan een proces van commoning om meer dan
(fysieke) eigendom te onderhouden of verzorgen, maar werken ook aan het vergemeenschappelijken
van de gemeenschap. Het kan gezien worden als een zelfversterkend proces van commoning. Naast
vrijwilligerswerk en aankopen door klanten zijn er talloze manieren waarop mensen hun
verantwoordelijkheid, interesse en zorg tonen, zoals geldschenkingen en andere donaties.
Zij die de verantwoordelijkheid nemen voor de boerderij kunnen wel of niet inbegrepen of uitgesloten
zijn om de boerderij te gebruiken op regelmatige basis. Onbekenden die uitgesloten zouden zijn om de
boerderij te runnen spelen ook een rol in het onderhouden van de commons, door bijvoorbeeld te
schenken. Dit is een voorbeeld hoe zorg, verantwoordelijkheid, voordeel, gebruik en toegang
samenkomen die verder gaan dan territorium en eigendom.
De verantwoordelijkheid van Tuinderij de Veldhof is niet eerlijk verdeeld vanwege de werkdruk die
Valérie ervaart. Er is een verantwoordelijkheid aan de gemeenschap, maar ook om aan jezelf te werken
als persoon. Zij heeft niet altijd de capaciteiten om met sommige mensen uit de gemeenschap om te
gaan. Haar positie als boerin suggereert dat zij de verantwoordelijkheid op zich zal nemen volgens de
gemeenschappelijke visie op wat een boer(in)/tuinder moet doen. Door naar het advies van de
gemeenschap te luisteren heeft ze het bedrijf richting gegeven, om de continuïteit te garanderen. De
dagelijkse druk om de gemeenschap ten dienste te zijn stimuleert haar om haar best te doen, maar ze
verwacht een tegenprestatie van alle andere mensen. Zij probeert hen ook uit te nodigen om hun
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verantwoordelijkheid op te nemen door bijvoorbeeld de term deelnemers te gebruiken in plaats van
klanten. Dit houdt meer in dan alleen een financiële verantwoordelijkheid. Met tijd verschuift de
verantwoordelijkheid door organische wijze naar andere leden van de gemeenschap.
De sociale idealen van Steiner overbrengen is een plicht voor Wouter op de boerderij. De gebruikereigenaar van dit stuk grond is degene die de beste capaciteit heeft om dat ten dienste van de
gemeenschap zo goed mogelijk te gebruiken, en daar zo goed mogelijk de vruchten van voor de
gemeenschap beschikbaar te maken met de gemeenschapsbehoeften in hoge prioriteit te stellen.
Duidelijkheid in wie verantwoordelijk is voor wat is krachtig want het geeft zo’n boer ook de voldoening
en een gevoel van eigenwaarde, omdat hij zijn/haar identiteitsbesef zo op een gezonde manier kan
ontwikkelen. De vrije zeggenschap en het vrije ondernemerschap blijven binnen de context van de
sociale driegeleding behouden, want alleen dankzij die vrijheid kunnen mensen zich met hart en ziel voor
hun bedrijf inzetten en hun talenten volledig ontplooien. En daar heeft de gemeenschap zeer veel baat
bij. Hij is blij dat er meer verantwoordelijkheid ligt bij een aantal mensen die daar dagelijks zijn in plaats
van iedereen.
Mensen waarderen hun groenten van ’t Leeuweriksveld en de boeren nemen de verantwoordelijkheid
om het systeem in orde te houden. Dit wordt bevestigd in de enquêtegegevens. Op een schaal van 1 tot
10 voelt de gemeenschap zich gemiddeld 4.5 verantwoordelijk voor het bedrijf maar denkt dat de boer
zich gemiddeld 9.5 verantwoordelijk voelt. Wouter’s filosofie wordt duidelijk waargenomen als
vertrekpunt. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap is duidelijk aanwezig met het oog op een
duurzame teeltwijze meent de gemeenschap. De gemeenschap voelt zich eerder verantwoordelijk in het
bestaansrecht door het (indirect) afnemen van producten en voelen zich niet verantwoordelijk voor de
gang van zaken. Misschien is dit ook niet gewenst? Geld geven is ook verantwoordelijkheid opnemen en
tegelijkertijd een risico nemen stelt Wouter. Belangrijker is een werkplek waar vertrouwen kan ontstaan
tussen de werknemers en oogsters waar iedereen hun verantwoordelijkheid kan nemen. De
verantwoordelijkheid om de rechtssfeer op landbouwkundig vlak te realiseren moet met de
directbetrokkenen geregeld worden. Het financieren van de boerderij kan met behulp van een bredere
groep mensen. Wouter raadt aan om eerst met crowdfunding en alle sympathisanten, klanten,
bekenden dingen mogelijk te maken. Dan kan er gekeken worden naar de bereidwilligheid om samen te
werken met andere boeren in bijvoorbeeld de stichting. Stichting Mensen voor de Aarde heeft geen
enkele zeggenschap, die vormt alleen een drager voor de eigendom van de grond, en is alleen maar
noodzakelijk omdat grond nu wettelijk nog verhandeld mag worden. Die stichting heeft een kleine
verantwoordelijkheid in tegenstelling tot Stichting Doornik Natuurakkers, waar alle belangrijke
bedrijfskeuzes worden beslist.
Louis is ervan bewust dat de verantwoordelijkheid zwaar is, maar zijn doel is waardevol genoeg om
minder van de gemeenschap afhankelijk te zijn. Afstand van het project en synergie met buren zijn
bepalende factoren voor Louis om te beslissen wat hij wel of niet zal ondernemen met anderen. Hij
besteedt veel handarbeid uit aan derden, want in vergelijking met de meeste boeren heeft Louis tijd om
wandelingen te maken en de natuur te observeren, wat hij ook beschouwt als zijn verantwoordelijkheid.
Verantwoordelijkheid lijkt macht te zijn in Louis zijn geval. Principieel zegt hij dat het zijn
verantwoordelijkheid is om dat het zijn grond is. Veel compromissen leveren niet zijn gewenste doelen
op. Hier heeft de gemeenschap weinig toegang om het landschap vorm te geven.
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Eigendom
Valérie
Een particulier is momenteel eigenaar van het perceel, al een aantal jaar. Die besteedt een
geliberaliseerd pachtcontract uit aan Valérie al staat het niet letterlijk zo geschreven. Valérie op haar
beurt is eigenaar van haar eenmanszaak Dopjeboontje waaronder Tuinderij de Veldhof geregistreerd
staat als handelsnaam bij haar bedrijf.
Valérie wil kijken hoe ze grond kunnen aanschaffen door middel van een stichting, zodat de grond
gewaarborgd is voor en door de gemeenschap. De stichting komt naast de onderneming zodat de
tuinder als ondernemer het bedrijf in stand kan houden zonder alle verantwoordelijkheid op zichzelf te
nemen. De grond komt in de stichting zodat de continuïteit gegarandeerd wordt. Valérie hoeft de grond
niet te hebben als haar privé-eigendom, maar als de kans zich stelt om het zelf te kopen en de stichting
hier om wat voor reden dan ook niet in zou slagen om de grond te vrijwaren, zou ze dat doen met het
doel om het bedrijf levend te houden. Het land moet op korte termijn worden vrijgekocht, beseft ze. Ze
wil dat iedereen uit de gemeenschap meehelpt iets neer te zetten, dus via een stichting, coöperatie of
vereniging. Toch twijfelt ze aan wat de klanten eigenlijk willen: “Wat is de behoefte van de gemeenschap
dan”, vraagt ze zich af. Zij vindt het blijven verhuren of verpachten van de grond helemaal prima, zolang
die van de gemeenschap is. Zij wil onderzoeken of het uitdelen van grondaandelen kan, of ze misschien
via BD-grondbeheer aan de slag zou kunnen gaan.
Het project is in eerste instantie van de gemeenschap en vooral ook voor de gemeenschap. Zo hebben
Valérie en de initiatiefnemers het vanaf het begin genoemd. Voor een aantal mensen wordt het perceel
ervaren als een deel van hen. Een spirituele ervaring van eigendom is aanwezig bij bijvoorbeeld Valérie,
Frans en een aantal vrijwilligers.
Over 5 jaar verwacht ze dat de grond zo goed als verkocht is of zodanig geregeld dat de continuïteit
bewaard is, en dat er een prachtige zelfoogst tuin aanwezig is (waarbij iedereen de risico’s draagt). Over
25 jaar is het niet meer haar bedrijf, iemand anders mag het voortzetten.

Wouter
Kathinka en Wouter zijn in 2004 begonnen zonder landeigendom, met enkel wat spaargeld (10 000 euro)
en hebben gedurende de eerste 3 jaar 2 hectare land van een biologische boer in Dalen gehuurd. Daarna
hebben ze gedurende 2 jaar 2 hectare biologische grond in Orvelte gehuurd. Toen ze die boerderij en het
land wilden kopen, vroeg de boer een absurde prijs bij het kopen van het land, en dat was niet haalbaar.
Met behulp van de Triodos bank hebben ze uiteindelijk verderop een boerderij bij Emmen - 2,5 hectare gekocht. Ze hebben al 475 000 euro afbetaald van alle leningen, maar er moet nog 300 000 worden
betaald. Ze zijn dus al over de helft. Het was vanaf het begin de bedoeling om alle grondpercelen t.z.t. in
een stichting onder te brengen. Ze konden gelukkig vanaf het begin in Emmen in 2009 ook nog 3 ha
pachten, grenzend aan hun eigen grond, zodat een ruime vruchtwisseling mogelijk is. Dat
eigendomsrecht dat de maatschappij nu heeft, dat is fundamenteel corrupt vinden ze. Het is een heel
ongezonde en achterhaalde vorm. Het pachten stamt van de Romeinen af, en behoort tot het Romeins
recht. Het is dus voorchristelijk en dat is natuurlijk onchristelijk denkt Wouter. Er is volgens hem
dringend behoefte aan vernieuwing. Zij werken dus bewust niet met pacht in hun bedrijfsvoering. De
stichting brengt de grond als stille vennoot in een commanditaire vennootschap waarin Kathinka en
Wouter de beherende vennoten zijn.

46

‘Hoe kun je de lucht bezitten, hoe kun je de aarde bezitten’ en dat soort quotes worden teruggevonden
tot in de 19de eeuw vertelt Wouter. Ook de driegeleding van het sociale organisme zegt dat het land van
niemand is. Hij verwijst naar de rechtsvraag zoals eerder vermeld. Daar zou de politiek en overheid wel
een rol kunnen spelen. Het anders omgaan met grond is een soort van zelfbevrijdingsactie, of een uiting
van autonomie. Hoe meer boeren er mee doen, hoe kleiner de wurggreep van banken en hypotheken
wordt.
Toch zegt Wouter: ‘Dat stuk van het vrije, zelfstandig initiatief uit het particuliere eigendom zoals nu de
normale eigendomsvorm is, die kant is heel goed, dat is het kind dat we niet met het badwater moeten
weggooien. Het probleem ontstaat zo gauw je niet met een boer bent die werkelijk voor zorgt en je dan
nog op papier een gigantische financiële aanspraak zou hebben zeg maar, en de boel eventueel kunt
verkopen en dat is onzin.’
Grond wordt niet afgeschreven, en daarom is het moeilijk om de gronden van de stichting Mensen voor
de Aarde voor op nul euro op haar balans te krijgen. Toch is dat precies wat Wouter wil bereiken: als de
laatste rest hypotheek op een grondstuk is afgelost, moet die grond voor 0 euro op de balans van de
stichting komen te staan. Het kan bij natuurbeheerverenigingen wel, die hebben grond op nul euro. De
stichting en het bedrijf moeten belastingen betalen en daar krijgen ze niets voor terug als ze de grond
willen overdragen zonder een ANBI-status. De volgende stap voor hen is dus, zoals eerder gezegd, om
alles aan de stichting over te dragen mits er een ANBI-status komt. Ze zijn gewoon een stichting en die
stichting is volledig legaal. Daarom dat het wel zou moeten lukken om grond aan de stichting te
schenken.

Louis
Louis heeft 110 ha materiële eigendom via een erfpachtcontract. Formeel heet dat gebruiksrecht. Louis
zegt dat het zijn grond is. De grond is vanuit juridisch oogpunt van SBB, de provincie en Park Lingezegen.
Deze hebben formeel bloot-eigendom. Louis lijkt op een landgoedeigenaar alleen heeft hij niet de
volledige eigendom, maar een langjarig gebruiksrecht. Een gedeelte van de gronden die Louis in erfpacht
heeft geeft Louis op jaarbasis in gebruik aan boeren waarmee hij samenwerkt. Dat gebeurt tegen relatief
lage prijzen met andere delen in Nederland, maar onder strikte voorwaarden ten behoeve van natuurlijk
beheer. Volgens Louis is iemand pas boer als die grond heeft. Dat is de belemmerende factor. Als de boer
grond heeft dan ligt de wereld aan zijn/haar voet.
Louis teelt graansoorten, lupines, noten en fruit. Het graan is zijn hoofdgewas. Daarnaast verkoopt hij
ecosysteemdiensten en mooi landschap. Dat is voor hem een economisch product waar mensen
behoefte aan hebben. Met zijn manier van werken heeft hij een merk opgebouwd, dat naambekendheid
heeft gekregen. Hij heeft al eens iemand op bezoek gehad die zijn merk wilde kopen, en hem daar veel
voor wilde betalen. Hij zou grond kopen waarop Louis dan de teelt kon organiseren. Dan zou die een
groot bakkerij bedrijf opzetten, waarbij hij Doornik, omdat hij dacht dat die naam al zoveel bekendheid
had, als merk wilde gebruiken. Daar wilde hij Louis per afgezet brood voor betalen. Louis heeft slechts
een kort gesprek met die man gehad, want hij werd er niet vrolijk van. Dit toont aan dat Louis binnen zijn
visie zijn eigen doelen kan behalen zonder andere initiatiefnemers.
Hoe zijn bedrijf feitelijk werkt is het land nog geen commons, maar het is de bedoeling dat iedereen
ervan kan genieten volgens Louis. Als de gemeenschap een paar van die vlekken krijgt zoals nu Doornik
Natuurakkers, nog twee of drie in de directe omgeving dan gaan die in toenemende mate samenwerken.
Dat is ook mogelijk om samen materiaal of machines te kopen, of ergens een container neer te zetten
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waar spullen in kunnen bewaard blijven. Dergelijke samenwerkingen gaan nog groeien volgens Louis
maar nu is zijn bedrijf daar nog te klein voor. In die zin is het nog geen commons. Dat het van de
gemeenschap is, is wel zo in de zin dat mensen er kunnen wandelen en fietsen, zij het dat ze zich wel aan
regels moet houden. Hij vraagt zich af wat commons precies zou moeten betekenen. Als het gaat om wie
dan het gebied inricht en als hij kijkt naar wat er allemaal nodig is om zoiets als natuurlijke landbouw te
ontwikkelen, kan hij zich weinig bij voorstellen hoe het van dag tot dag in samenwerking met ‘de
gemeenschap’ zou moeten gebeuren. Louis heeft van Mark Shepard geleerd dat er een soort ‘verlicht
dictator’ nodig is om iets echt te veranderen. Als er te veel via de gemeenschap moet lopen gaat er te
veel tijd inzitten om het anders te doen... Dat is het belangrijkst verschil volgens Louis als het op
samenwerken neerkomt. Iemand daar zelf dagelijks in zit, gaat ontdekken dat het sneller werkt op zijn
eentje. Hij/zij kan veel mensen uitnodigen en zelf bij heel veel mensen gaan kijken. Dat werkt sneller en
efficiënter dan wanneer alles samen moet worden uitgevist.

Synthese Eigendom
Gemeenschappelijke landbouwgronden kunnen bestaan op zowel op privé-grond (zoals bij Valérie en
Wouter) als openbare gronden (zoals Louis). Eigendom kan economisch, filosofisch en juridisch zijn. De
activiteiten die daar plaatsvinden bepalen in grotere mate in het hoeverre een stuk grond een commons
is. Die activiteiten zijn afhankelijk van wat de behoefte van de gemeenschap is, en wat die behoefte
precies is blijft een open vraag voor alle drie de boeren.
De gemeenschap moet het voldoende willen om op Tuinderij de Veldhof de grond (gedeeltelijk) te
onteigenen. Komend 5 jaar moet de gemeenschap de risico’s dragen van de grond, want de eigenaar
rekent erop dat de grond hem geld zal opleveren. Dit is iets waar leden van Toekomstboeren ook mee
sukkelen. Valérie denkt al aan grondaandelen, (zoals een grondfonds) of om in samenwerking te gaan
met BD-grondbeheer. Zolang de continuïteit gegarandeerd staat. Valérie haar pachtcontract staat haar
toe om op het land ondernemen, zelfs met sub-ondernemers, maar zij heeft nog heel veel vragen
hieromtrent en weet niet wie uit de gemeenschap haar kan helpen. Hoe een stichting opstarten is ook
niet helemaal duidelijk, maar het moet verschillende partijen betrekken en openblijven voor leden uit de
gemeenschap. Net zoals Louis is ze bereid om de grond te kopen moest het nodig zijn. De grond moet in
de stichting komen, net zoals Wouter en Kathinka dat willen.
Voor Wouter was het doel om de grond in een stichting te brengen duidelijk vanaf het begin. De timing is
dus erg belangrijk. Een mengsel van pacht en privé-eigendom was haalbaar, samen met
naamsbekendheid en vertrouwen door de gemeenschap. Hij wil dat het rechtsleven vaststelt dat grond
niet verhandeld kan worden, niet vererfd kan worden en niet met hypotheken belast kan worden. Een
ANBI-status krijgen als stichting zou dit vergemakkelijken, want nu is er een financiële berg die in de weg
staat. Gelijkaardige constructies zoals bij natuurbeheerverenigingen moeten gehanteerd worden om
landbouwgrond op 0 euro waarde te krijgen. Daarvoor zijn er mensen nodig vanuit de overheid die dit
durven doen, en boeren nodig die ook in dit verhaal willen stappen. Hij stelt voor dat grondeigendom
enkel kan gaan om hij/zij die daadwerkelijk zorg voor de bodem draagt, maar dat die geen financiële
aanspraak zou kunnen hebben op het land bij het doorverkopen. Enkel het gebruik ervan levert geld op.
Duidelijk stellen dat er niet met pacht wordt gewerkt in hun bedrijfsvoering heeft ’t Leeuweriksveld
vormgegeven. Maar ervaart de gemeenschap rondom ’t Leeuweriksveld dat ook zo? Het is niet duidelijk
voor de betrokkenen wie er nou eigenlijk de eigenaar van het land is. Veel mensen verwijzen naar
Wouter en Kathinka of de stichting. Anderen menen dat het van de bank of investeerders is. Er zijn ook
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een aantal die beweren dat het tegelijkertijd van de gemeenschap is, maar ook van niemand. Niemand
vindt dat hij/zij recht op het land heeft, behalve een ondernemer die er al is. Wouter zijn filosofie dringt
met andere woorden door naar de gemeenschap. Misschien kan hij de animo gebruiken om een motie in
te dienen om een ANBI-status te krijgen.
Louis ziet grondeigendom als het bewijs om boer te zijn. Hij legt strenge voorwaarden op om andere
ondernemers toe te laten op het land. Een erfpachtcontract geeft Louis de vrijheid om anderen in dienst
te nemen zonder dat zij inspraak hebben over de doelen van het land, want het is Louis erg duidelijk hoe
hij zijn eigendom moet invullen voor de natuur. Hij noemt zichzelf een verlicht dictator. Er is een grens
om met de gemeenschap samen te werken op zijn land. Anders gaan de zaken niet snel genoeg
veranderen. De commons als begrip is nog onduidelijk wegens zijn twijfels over de haalbaarheid daarvan.
Grote natuurherstelprojecten vragen een duidelijke visie en planning, maar waar de gemeenschap een
rol kan spelen is nog onduidelijk. Hij ziet de commons vooral bij het gezamenlijk genieten van de
voordelen van een goed natuurbeheer, maar niet bij geldopbrengsten en verantwoordelijkheid, want het
zeggenschap ontbreekt bij de gemeenschap.
Volgens mij kijkt Louis naar de commons op een veel grotere schaal dan Wouter en Valérie. Hij ziet de
kansen om samen te werken met andere percelen met een gelijkaardige structuur als Doornik
Natuurakkers, en wil regionaal aan de slag gaan met duizenden mensen die deelnemen aan een
duurzame voedselketen.
Een financiële waarde geven aan ecosysteemdiensten levert rechtstreeks een geldwaarde voor hem op,
maar niet de gemeenschap. Hij investeert wel in meer natuur. Door het land, water of bos een
economisch ‘goed’ te benoemen maken economen een sociaal oordeel. Zij nemen aan dat het om een
bron gaat die geschikt is voor marktwaardering en handel. Dit is een aanname die een andere cultuur
mogelijks wenst te verwerpen. Louis doet iets gelijkaardigs door ecosysteemdiensten en landschap te
verkopen. De netto resultaten zijn erg goed voor de natuur, maar sluit de gemeenschap uit. Volgens
sommige wetenschappers zijn benaderingen zoals community natural resource management (CNRM) in
het algemeen niet zo succesvol als eerst gedacht (Kellert et. al, 2000) tenzij ze de gemeenschap
informeren, bij betrekken en laten deelnemen aan de natuurherstelplannen en natuurbehoud
doelstellingen (Reed et. al, 2013).

9 Machtsverhoudingen
Uit de interviews heb ik een beeld kunnen krijgen van hoe de boeren hun verbindingen zien met de
gemeenschap. Ik heb overwogen om via machtsverhoudingen aan te tonen (d.m.v. een flowchart) waar
er mogelijks een nieuwe relatie kan ontstaan. De flowchart is uiteindelijk nooit af gezien het om een
dynamisch proces gaat en er ontbreken talloze specifieke relaties. Al zijn de machtsverhoudingen
versimpelde abstracties waarin een actor meerdere labels kan hebben heeft deze flowchart wel een
mogelijkheid om snel verschillende groepen uit de gemeenschap te identificeren die gelijkaardig kunnen
onderhandelen met de boer en andere groepen uit de gemeenschap
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Valérie

Figuur 4: machtsverhoudingen van Tuinderij de Veldhof
Tuinderij de Veldhof heeft vooral positieve relaties met de gemeenschap. Opvallend is dat het
gemeenschappelijk afhankelijk zijn van elkaar niet per se betekent dat die personen dicht in de buurt
wonen, of frequent op het land zijn. Ook degene met een eenzijdige afhankelijkheid maken veel gebruik
van het land en kunnen hun verantwoordelijkheid nemen. Valérie heeft de grootste
verantwoordelijkheid, en bijgevolg alle zeggenschap. In de toekomst moet de stichting alle zeggenschap
hebben.
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Wouter

Figuur 5: machtsverhouding van 't Leeuweriksveld
Wouter heeft de meeste abstracties benoemd tijdens het interviewen. Het toont de diversiteit van
verschillende samenwerkingen aan die zowel positief als negatief kunnen zijn voor de gemeenschap. Uit
de enquêtes (Bijlage 8) blijkt dat betrokkenen vooral een gevoel van synergie, coöperatie en
gemeenschappelijke afhankelijkheid ervaren. Dit wordt ook weerspiegeld in de flowchart met
machtsverhoudingen hierboven. Synergie wordt vooral gevonden bij degene die aan het werken zijn op
de boerderij of die iets met handel te maken hebben. Op lange termijn zouden dezelfde positieve
relaties er nog moeten zijn. Er is ruimte om meer te doen met de groep onafhankelijken.
Type machtsverhouding

Manifestatie van de machtsverhoudingen

Macht over

Gemeenschappelijke
afhankelijkheid:

Eenzijdige afhankelijkheid:

Onafhankelijkheid:

2

1

Competitie:

Co-existentie:
2

Antagonisme:

Neutraliteit:
2

8
Meer/minder macht tot

Coöperatie:
6

Verschillende macht tot

Synergie:
11
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Louis

Figuur 6: machtsverhoudingen van Doornik Natuurakkers
De onderlinge relaties die Doornik Natuurakkers mogelijk maken steunen vooral op synergie, want ieder
probeert zijn/haar doel te realiseren. Synergie (samenwerking) is de meeropbrengst die ontstaat bij het
samengaan van delen ten opzichte van de som van die delen. In menselijke sociale processen wordt het
gedrag en het denken van mensen in een groep geacht anders te zijn dan dat van de afzonderlijke leden
(meerwaarde door de groep). Ook hier geldt "het geheel is meer dan de som van de delen". Soms wordt
het woord als een verkoopterm gebruikt in het bedrijfsleven. Dit zie ik deels terugkomen op Doornik
Natuurakkers, want uiteindelijk is het Louis die bepaalt wie synergie kan hebben met hem.
Op grotere schaal is Louis erin geslaagd natuurherstelprojecten te realiseren. Wouter en Valérie dragen
ook bij aan een hogere natuurkwaliteit maar op een kleinere schaal. Heeft dit te maken met de
hoeveelheid mensen die mee kunnen beslissen? Dit blijft onduidelijk en kan niet beantwoord worden in
dit onderzoek.

10 Situering van commoning
Om de lezers van dit rapport een idee te geven van hoe ik het proces van commoning ervaren heb bij de
drie boerderijen heb ik een poging gedaan om dit in beeld te brengen aan de hand van de tabel van
Gibson et.al (2013). Het is zoals bij de machtsverhoudingen: dynamisch en moeilijk in een hokje te
plaatsen. Toch kan het enige inzicht opleveren om de boer een idee te geven waar er meer aan het
proces van commoning kan gewerkt worden. Volgens mij kunnen eigendomskwesties versoepeld of
verbeterd worden wanneer de andere onderhandelingen de gemeenschap sterk betrekken. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer de gemeenschap de zorg en verantwoordelijkheid op zich nemen, door
het schenken aan een crowdfunding actie.
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Valérie
Tabel 4: commoning van Tuinderij de Veldhof
Commoning
van gesloten
bronnen

Commons
onderhouden
& nieuwe
commons
creëren

Commoning
van niet
beheerde
bronnen

Toegang
Nauw

Gebruik
Enkel voor
eigenaar

Voordeel
Privaat

Zorg
Uitgevoerd door
eigenaar of
werknemer

Verantwoordelijkheid
Ondernomen door
eigenaar

De toegang is
gedeeld &
breed (in
principe
toegankelijk
voor ‘alle’
betrokkenen)
Vrij toegankelijk

Het gebruik
wordt beheerd
door een
gemeenschap

De voordelen
zijn breed
verdeeld over
een
gemeenschap
en vaak zelfs
nog verder
Wie het eerst
vindt geniet
ervan

Het verzorgen
van een
commons wordt
uitgevoerd door
leden van de
gemeenschap

Het wordt verondersteld
dat de
verantwoordelijkheid bij
een gemeenschap ligt en
alle betrokkenen dragen
de gevolgen

/

/

Open en niet
beheerd

Eigendom
Privaat
(individueel)
Privaat
(collectief)
Staat
Behelst alle
vormen van
eigendom
(privaat, staat,
open access)

Open access
(publiek)
Staat

De toegang is beperkt, maar niemand ervaart het als een probleem, toch wil Valérie de toegang voor
iedereen verhogen. De principes van permacultuur zijn nog niet algemeen gekend onder de meeste
mensen en waar werkwijze blijft in die zin niet toegankelijk. Het gebruik van de tuinderij is vooral door
Valérie, maar het wordt duidelijk gemaakt dat iedereen welkom is om het te gebruiken, al maken niet
genoeg mensen er werkelijk gebruik van. Een brede deel van de gemeenschap heeft er voordeel bij dat
het bedrijf bestaat, want er is sprake van een duurzame teelt met kwaliteitsvol voedsel. In Valérie haar
geval kan geadviseerd worden om meer energie te richten op manieren om meer verantwoordelijkheid
te geven aan de gemeenschap, want niet genoeg mensen staan in voor de risico’s en taken. Uiteindelijk
is het eigendom van één iemand op papier, maar een beperkt aantal mensen voelen zich (in ziel)
eigenaar van het stuk land.

Wouter
Tabel 5: commoning van 't Leeuweriksveld
Commoning
van gesloten
bronnen

Commons
onderhouden
& nieuwe
commons
creëren

Commoning
van niet
beheerde
bronnen

Toegang
Nauw

Gebruik
Enkel voor
eigenaar

Voordeel
Privaat

Zorg
Uitgevoerd door
eigenaar of
werknemer

Verantwoordelijkheid
Ondernomen door
eigenaar

De toegang is
gedeeld &
breed (in
principe
toegankelijk
voor ‘alle’
betrokkenen)
Vrij toegankelijk

Het gebruik
wordt beheerd
door een
gemeenschap

De voordelen
zijn breed
verdeeld over
een
gemeenschap
en vaak zelfs
nog verder
Wie het eerst
vindt geniet
ervan

Het verzorgen
van een
commons wordt
uitgevoerd door
leden van de
gemeenschap

Het wordt verondersteld
dat de
verantwoordelijkheid bij
een gemeenschap ligt en
alle betrokkenen dragen
de gevolgen

/

/

Open en niet
beheerd

Eigendom
Privaat
(individueel)
Privaat
(collectief)
Staat
Behelst alle
vormen van
eigendom
(privaat, staat,
open access)

Open access
(publiek)
Staat

De toegang is op zich beperkt, maar niemand ervaart het als een probleem. Het gebruik van ’t
Leeuweriksveld is breed onder de gemeenschap, en de meeste mogelijkheden om het land te gebruiken
worden benut. Wouter en Kathinka gebruiken het land nog steeds het meest van al. Het bedrijf is
voordelig voor iedereen, want de welvaart gaat vooruit op zo goed als alle vlakken, want het bedrijf is
robuust. Wouter en Kathinka zoeken nog een manier om hun pensioen op te vangen, en genieten nog
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niet van een goed systeem. Ook de natuur heeft veel aan BD-landbouw. De gemeenschap voelt zich
medeverantwoordelijk en voert verschillende taken uit ten dienste van ’t Leeuweriksveld. Wouter is nog
steeds eindbeslisser wat betreft de ondernemingskeuzes. Wouter en Kathinka zijn eigenaren van een
deel van het land en de stichting heeft een deel waar er vijf bestuursleden in zitten. Niemand voelt zich
eigenaar maar bijna iedereen uit de gemeenschap weet dat iedereen mede-eigenaar kan worden.

Louis
Tabel 6: commoning van Doornik Natuurakkers
Commoning
van gesloten
bronnen

Commons
onderhouden
& nieuwe
commons
creëren

Commoning
van niet
beheerde
bronnen

Toegang
Nauw

Gebruik
Enkel voor
eigenaar

Voordeel
Privaat

Zorg
Uitgevoerd door
eigenaar of
werknemer

Verantwoordelijkheid
Ondernomen door
eigenaar

De toegang is
gedeeld &
breed (in
principe
toegankelijk
voor ‘alle’
betrokkenen)
Vrij toegankelijk

Het gebruik
wordt beheerd
door een
gemeenschap

De voordelen
zijn breed
verdeeld over
een
gemeenschap
en vaak zelfs
nog verder
Wie het eerst
vindt geniet
ervan

Het verzorgen
van een
commons wordt
uitgevoerd door
leden van de
gemeenschap

Het wordt verondersteld
dat de
verantwoordelijkheid bij
een gemeenschap ligt en
alle betrokkenen dragen
de gevolgen

/

/

Open en niet
beheerd

Eigendom
Privaat
(individueel)
Privaat
(collectief)
Staat
Behelst alle
vormen van
eigendom
(privaat, staat,
open access)

Open access
(publiek)
Staat

De toegang tot Doornik Natuurakkers lijkt op zich breed voor de gemeenschap maar kan enkel op Louis
zijn voorwaarden. Hetzelfde geldt voor gebruik. Daar zijn een beperkt aantal ondernemers die hun eigen
voorwaarden stellen binnen zijn voorwaarden. Vooral Louis geniet van de voordelen van het land
gebruiken, maar het neemt niet weg dat duizenden bezoekers ook genieten van de gerealiseerde
landschappen. Het zorg dragen en verantwoordelijkheid voor het land en de boerderij komt
voornamelijk van Louis, zijn gezin en de sub-ondernemers. Uiteindelijk is het allemaal zijn
verantwoordelijkheid. Er is sprake van staatseigendom, en met een erfpachtcontract voelt Louis zich ook
eigenaar. Er is ook een mogelijkheid om in de stichting te stappen en meer betrokken te zijn met het
bedrijf, maar momenteel blijft het bij zijn gezin.

11 Conclusie
De vragen die in het begin van dit onderzoek werden gesteld, kunnen beantwoord worden door middel
van het framework van Gibson et. al, (2013) en door middel van de machtsverhoudingen beschreven in
Avellino & Wittmayer (2016).

Hoofdvraag:
•

Hoe vertaalt het proces van commoning zich in de Nederlandse landbouw en hoe zit het met
autonomie van de boer, op basis van drie cases?

De zes onderhandelingen werpen een blik op de manier waarop de gemeenschap verbonden is met een
boerderij. Die onderhandelingen zijn met elkaar gelinkt en zijn soms moeilijk in afzonderlijke hokjes te
bespreken. Er kunnen trade-offs ontstaan bij het meer willen aangaan met de gemeenschap bij een of
meerdere handelingen.
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Toegang
De ‘commons’ zijn niet noodzakelijk open en toegankelijk voor iedereen, maar voor degene die er zeker
van zijn dat ze die kunnen beheren voor een lange-termijn duurzaamheid. Scheiden van werk en bezoek
kan een strategie zijn om de toegang te verhogen. Het is voor veel mensen niet vanzelfsprekend dat nietboeren ook toegang tot landbouwgrond zouden willen want zij maken de link niet met instandhouding
van de boerderij en het nodig hebben van de gemeenschap. Het filosofisch verhaal van de boer is erg
belangrijk om aanvankelijk toegang te krijgen tot het land én om toekomstige engagementen vanuit de
gemeenschap te stimuleren (zoals crowdfunding of een opvolger zoeken) en het kan ook nuttig zijn om
gericht mensen uit te nodigen die belangrijke keuzes kunnen maken voor de boerderij. Nieuwsbrieven,
een weekmailing en een website zijn onontbeerlijk om de leesbaarheid (en bijgevolg de
toegankelijkheid) van de boerderij te verhogen voor de gemeenschap. De mentale toegang (als een
gevoel van betrokkenheid) om op het land te mogen zijn en willen zijn speelt een belangrijke rol bij
zowel de boer als de gemeenschap en verdient meer aandacht in de dagelijkse handelingen. Een
interessante manier om het vraagstuk naar opvolging toegankelijker te maken voor de juiste mensen
zonder de gemeenschap uit te sluiten is om het idee van ‘de vraag van het juiste inzicht’ te hanteren
zoals omschreven door Wouter Kamphuis.
Gebruik
Het land is een vergemeenschappelijkte plek als een experimentele omgeving voor nieuwe vormen van
samenwerkingen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en aanwezig kunnen zijn. (In)Formele
gebruiksovereenkomsten maken het makkelijk voor de gemeenschap om het gebruik van het land beter
te benutten zonder anderen te belemmeren in hun activiteiten. Een strategie om het land meer
uitnodigend te maken voor gebruik is om de boerderij in de eerste instantie als een
gemeenschapsproject bedoeld is. Als commoning gewenst is mag gebruik niet beperkt blijven tot een
type boer of werknemer. Daarom moeten contracten en statuten van een stichting bijvoorbeeld heel
breed zijn in hun woordenkeuze (om iedereen welkom te laten voelen), maar consequent zijn in hun
doel (zoals het uitsluiten van niet-duurzame praktijken).
Bij alle drie de boeren is er de neiging om hun gebruiksrechten als prioriteit te stellen boven die van de
gemeenschap, terwijl de gemeenschap niet ervaart dat zij het land mogen gebruiken tenzij om zelf iets
commercieels te ondernemen. Dit idee zou doorbroken moeten worden.
Een stichting kan een gemeenschappelijkere vorm van gebruik creëren waarin meerdere belangen en
behoeften van de gemeenschap behartigd kunnen worden en waarbij verantwoordelijkheid herverdeeld
kan worden. De boer(in) moet vervangbaar kunnen zijn indien de focus ligt op bedrijfscontinuïteit in
plaats van centralisatie van macht en kennis. De stichting zou niets te zeggen moeten hebben over grond
of over opvolging maar wordt gebruikt om de gemeenschap een grotere stem te geven in hoe de grond
gebruikt zal worden. Hoe die stichting oprichten blijft onduidelijk voor veel boerderijen en vraagt meer
overleg met andere partijen zoals juristen en ambtenaren.
Zorg
Zorg en verantwoordelijkheid van de commons worden verondersteld door leden van de gemeenschap
maar ook mensen daarbuiten. Er is een overlap tussen mensen die toegang hebben tot, gebruik maken
van en voordeel halen uit het land en mensen die er zorg voor dragen en de verantwoordelijkheid
nemen. Die groepen zijn niet noodzakelijk identiek aan elkaar. Vrijwilligers, leden en onbekenden
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ondergaan praktijken van commoning die onderhouden en zorgen voor meer dan fysieke eigendom
(zoals het doorvertellen). Zij onderhouden en zorgen ook voor de gemeenschap op zich. Er ontstaat een
ruimte waarin het zorgen voor elkaar en voor het land mogelijk wordt. In het geval van een
gemeenschappelijke boerderij, is dat dus een gedeelde wil om iets te koesteren wat dreigt te verdwijnen
indien de gemeenschap daar niet samen voor opkomt.
Financiële steun, aanwezig zijn, mee helpen klussen, oogsten en verkopen, nieuwe mensen uitnodigen,
samen spelen en plezier maken, onderzoek doen, en informatie uitwisselen zijn allerlei manieren om de
zorg uit te drukken. Het is belangrijk om na te denken over welke vormen van zorg de boerderij nodig
heeft om te blijven bestaan als het land van de gemeenschap zou zijn. Wildvreemde mensen blijken
eerder geneigd in een mooi verhaal te investeren dan klanten of deelnemers. Een gewenste eindsituatie
wat betreft de zorg voor het land is dat de gemeenschap probeert om een stuk goede zorg te laten
doorwerken in elke handeling met bewuste intenties. De driegeleding van het sociaal organisme zou een
mogelijke benadering kunnen zijn om de gemeenschap de juiste mind-set te geven om voor het land en
elkaar te zorgen.
Een stichting kan ervoor zorgen dat de opvolger in een positie komt om het beste voor het land te
zorgen. Degene die het vaakst op het land is moet meer verantwoordelijkheid nemen dan andere leden
van de gemeenschap om te waarborgen dat het land de nodige zorg en aandacht krijgt. Dit kan ook om
iemand gaan die in de stichting zit. Uit de enquête van ’t Leeuweriksveld blijkt dat de betrokkenen niet
zien wat zij nog meer kunnen doen behalve hun voedsel kopen als het gaat om zorg dragen voor elkaar
en het land. De boerderij zorgt niet voor alle behoeftes van de gemeenschap maar zorgt wel op de best
mogelijk manier voor datgene waarvoor ze is bedoeld. Om de zorg bij de gemeenschap te laten komen
moeten de mensen die het zien zitten om verder te gaan met het bedrijf, die een gevoel van zorg
ervaren, die continuïteit in het bedrijf willen zien geïdentificeerd worden. Die mensen verdienen
vervolgens alle energie van de boer.
Voordeel
Een ANBI-status moet helpen om privégrond van de boer over te dragen aan een stichting. Het zou
voordelig zijn voor de gemeenschap, want dan blijft de grond een landbouwfunctie behouden, én dalen
de grondprijzen. Het is belangrijk om helder op papier te krijgen dat de opvolger beseft dat de
gemeenschap het meest voordeel uit het bedrijf haalt. Alle voordeel van een eigendom moet verdeeld
worden over een gemeenschap en indien mogelijk verder.
Drie vormen van voordeel die in het onderzoek naar voren kwamen, zijn: financieel voordeel voor
boer(in), herhaaldelijk voordeel voor gemeenschap (op korte termijn) en een georganiseerde
ruimteplaats voor ondernemers. De voordelen die beschikbaar worden gemaakt door deze commons zijn
meer dan materieel of eigendom afhankelijk. Ze zijn relationeel, en reiken verder dan de onmiddellijke
gemeenschap van gebruikers om ze te verbinden met anderen op een afstand.
Gemeenschapsboerderijen raken mensen, verbinden de gemeenschap en bieden mogelijks voordeel aan
anderen, zowel dichtbij als ver weg wanneer mensen de verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen
voor de commons en een bredere gemeenschap. Door aan te tonen dat het bedrijf zin heeft en een
gemeenschapsproject is, met steun van de gemeenschap, zouden sommige regels van de overheid
versoepeld kunnen worden zoals bouwvergunningen en een ANBI-status. Daarvoor zouden genoeg
mensen uit de gemeenschap achter het idee moeten staan. Hoeveel precies en wie die zijn moet nader
onderzocht worden. Zodra er een synergie ontstaat tussen een stichting en een onderneming is er meer
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welvaart en kunnen andere boerderijen gefinancierd worden. Het is voordelig voor de toekomstige
boeren en een manier om de huidige boeren uit te betalen in plaats van grond te gebruiken als hun
pensioen.
De frequentie van voordeel genieten speelt een rol om bepaalde delen van de gemeenschap betrokken
te houden, zoals wekelijks minstens 5 soorten groenten krijgen. Hoe vaak een boerderij verandert van
bedrijfsvoering (bvb. Vanuit een coöperatie, naar een vennootschap, naar een eenmanszaak enz.) kan
nadelig zijn voor de boer(in) om dat het de gemeenschap in de war kan brengen. Dan ontstaan twijfels
over het slagen van het project. Hoe dit wordt gecommuniceerd verdient extra aandacht.
Zowel materieel als immaterieel voordeel kunnen versterkt worden door een bedrijf gebaseerd op de
natuur. Er ontstaat voordeel als iedereen voor zichzelf zorgt en voor het collectief binnenin het kader van
de natuur, maar dit vraagt een diep bewustzijn. Dat bewustzijn zou veel meer aandacht moeten krijgen
op de boerderij en rondom de gemeenschap in de vorm van onderwijs.
Verantwoordelijkheid
De gebruiker-eigenaar van een stuk grond is degene die de beste capaciteit heeft om het ten dienste van
de gemeenschap zo goed mogelijk te gebruiken, en er zo goed mogelijk de vruchten van voor de
gemeenschap beschikbaar te maken met de gemeenschapsbehoeften in hoge prioriteit te stellen.
Duidelijkheid in wie verantwoordelijk is voor wat is krachtig want het geeft de boer ook voldoening en
een gevoel van eigenwaarde, omdat hij zijn/haar identiteitsbesef zo op een gezonde manier kan
ontwikkelen. De vraag van het juist inzicht zoals Wouter het begrijpt kan een mogelijke manier zijn om
dit duidelijk te maken.
De term boer suggereert dat hij/zij de verantwoordelijkheid op zich zal nemen volgens de
gemeenschappelijke visie op wat een boer(in)/tuinder moet doen. De gemeenschap voelt zich eerder
verantwoordelijk voor het bestaansrecht door het (indirect) afnemen van producten en voelen zich niet
verantwoordelijk voor de alledaagse gang van zaken. Het is belangrijk om een werkplek te creëren waar
vertrouwen kan ontstaan (bijvoorbeeld tussen de werknemers en oogsters) waar iedereen hun
verantwoordelijkheid kan nemen. De verantwoordelijkheid om de rechtssfeer op landbouwkundig vlak
te realiseren moet met de directbetrokkenen geregeld worden. ’t Leeuweriksveld heeft de grootste
spreiding van verantwoordelijkheid ten opzichte van de andere twee boerderijen. Na 10 jaar tijd is het
mogelijk geweest om een groot genoeg deel van de gemeenschap hun verantwoordelijkheid te laten
nemen om tot een gezond bedrijfsvoering te komen. Daar is veel ruimte voor experiment, als tenminste
steeds kan worden teruggevallen op een bewezen gezonde basis mocht een experiment niet lukken of
problemen geven. De kern is dat het land door de boer/boerin met zowel formeel en informeel
leiderschap en verantwoordelijkheid wordt bewerkt en daar een goede boterham aan overhoudt zonder
een te stressvolle levensstijl te creëren. De gemeenschap staat in voor een gebrek hieraan.
Eigendom
Het generatief karakter van gemeenschappelijke landbouwgronden om manieren van eigendom
opnieuw uit te vinden kunnen onderzocht worden door te reflecteren over hoe mensen uit de
gemeenschap onderhandelen met toegang, gebruik, voordeel, zorg, en verantwoordelijkheid van
gemeenschappelijke landbouwgrond. Veelzijdige handelingen van commoning doen de boerderij als een
common groeien. De gemeenschap onderhoudt die commons op een dagelijks basis.
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Zodra een gemeenschap in een verhaal gelooft en daar deel van uitmaakt heeft de boer steun en macht
om de hervorming van een eigendomsstructuur van hen te vragen. Door de commons als dynamisch,
relationeel, sociaal en een proces met onderhandeling te beschouwen kan dit het benaderen van land als
een gemeenschappelijk goed versterken, en pogingen ondersteunen om landbouwgrond te vrijwaren
van speculatie. Een breder publiek zou dit eerst moeten beseffen, om een gevoel van betrokkenheid te
ervaren om de nodige stappen te zetten om een boerderij toekomstperspectief te bieden mét de
gemeenschap.
Wat zijn dan de nodige stappen om de gemeenschap te betrekken? Wouter raadt aan om eerst met
crowdfunding en alle sympathisanten, klanten en bekenden dingen mogelijk te maken. Dan kan er
gekeken worden naar de bereidwilligheid om samen te werken met andere boeren in bijvoorbeeld een
stichting. Hij stelt voor dat grondeigendom enkel kan gaan om hij/zij die daadwerkelijk zorg voor de
bodem draagt, maar dat die geen financiële aanspraak zou kunnen hebben op het land bij het
doorverkopen. Enkel het gebruik ervan levert geld op. Duidelijk stellen dat er niet met pacht wordt
gewerkt in hun bedrijfsvoering heeft ’t Leeuweriksveld vormgegeven. Hij verwijst naar de rechtsvraag die
het rechtsleven dient vast te stellen. Uit de enquêtegegevens werd duidelijk dat Wouter zijn filosofie
doordringt tot de gemeenschap. Misschien kan hij de animo gebruiken om een motie in te dienen om
een ANBI-status te krijgen. Daarbij moet er aandacht worden besteed aan de rechtsvraag en hoe dit best
in de wetgeving te krijgen.
Rechtsvraag: Het rechtsleven dient vast te stellen dat grond niet verhandeld kan worden, niet vererfd
kan worden en niet met hypotheken belast kan worden. Het gebruiksrecht van grond wordt uitsluitend
gelegitimeerd doordat iemand de concrete zorg voor een stuk grond met de bijbehorende gewassen en
dieren draagt, en vervalt op het moment dat hij/zij daarmee stopt.

Deelvragen:
•
•

Op welke manier drukt het proces van commoning zich uit in een eigendomsvorm (stichting,
eigen land, gemengde pachtvorm enz.)?
Hoeveel weten we hiervan?

Gemeenschappelijke landbouwgronden kunnen bestaan op privé-land zoals bij Valérie via een privé
grondbezitter en Wouter met een deel privébezit en gedeelde eigendom van de stichting (zonder pacht),
maar ook op openbare gronden zoals Louis met een erfpachtcontract. De gemeenschap komt samen in
verschillende mate van toegankelijkheid, en gebruik. Het gaat dus eerder om welke activiteiten er
plaatsvinden die bepalen hoe ‘toegankelijk’ of ‘bruikbaar’ een bepaalde common is in plaats van hoe het
eigenaarschap in elkaar zit. Hoe meer activiteiten er plaats kunnen vinden, des te hoger de toegang voor
de gemeenschap. Dit lijkt een succesvolle manier te zijn om het land te vergemeenschappelijken.
•

Wat zijn de obstakels om tot die commons te komen?

Het verkrijgen van een ANBI-status blijkt moeilijker te zijn om grondeigendom over te dragen aan een
stichting, mede om dat overheden dit niet erkennen. Ook een bewustzijn onder de gemeenschap dat
landbouwgronden aan het verdwijnen zijn, en dat zij daar ook mede voor verantwoordelijk kunnen zijn
om dit tegen te houden ontbreekt.
Verder weet de gemeenschap niet altijd goed wat hun rol is op de boerderij en hoe zij de boerderij als
gemeenschappelijk goed kunnen behouden. Er zijn ook niet altijd voldoende ‘capabele’ mensen
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aanwezig die cruciale rollen van de boerderij kunnen invullen. De meerderheid van de mensen vinden
niet dat het bedrijf een gemeenschappelijk goed is. Zij trekken de lijn bij financiële investeringen en
participatie in bedrijfskeuzes. Anderen zien participatie wel als een voorwaarde om het bedrijf als een
gemeenschappelijk goed te beschouwen. Het bedrijf is volgens hen ook een gemeenschappelijk goed
door de toezegging van klanten om producten af te nemen alsook geestverwantschap en het praktisch
delen van inzichten in de landbouwsector. Opvallend is dat slechts 2 van de 13 die hun mening hebben
gegeven zeggen dat de gemeenschap een deel hiervan uitmaakt en mee beslist hoe de toekomst er zal
uitzien. Vooral de antroposofische filosofie blijkt een belangrijk element te zijn om zich betrokken te
voelen bij het bedrijf.
•

Voor hoe lang zijn de relaties onderling bedoeld?

Positieve relaties zijn in het algemeen bedoeld om te blijven voor zo lang mogelijk. Waar relaties een
probleem kunnen zijn, is bij een bedrijfsovername. Een stichting naast een onderneming zou het
makkelijk maken om relaties te beëindigen indien bijvoorbeeld een bestuurslid niet meer wenst een deel
uit te maken van het bedrijf. In die zin kunnen die formele relaties van onbepaalde duur zijn.
Relaties waarin beide partijen onafhankelijk zijn van elkaar zullen wellicht niet veranderen in de
toekomst. Misschien dat de kans zich voortdoet om buren en mensen die voorbijlopen meer te
overhalen om een deel uit te maken van de boerderij. Financiers kunnen onafhankelijk zijn van de
boerderij, maar evenwel kan er een eenzijdige afhankelijkheid ontstaan van de boer: de boer is
afhankelijk van hen. Dit is een ongewenste situatie, en alle drie de boeren streven ernaar om een bedrijf
te maken die op zichzelf kan staan.
•

In het hoeverre is de casestudy overdraagbaar en duidelijk?

In het geval van Wouter is de casestudy zeer relevant voor biodynamische boeren die makkelijk de
sociale idealen van Steiner kunnen adopteren in hun bedrijfsvoering. Daar bestaan er duidelijk en
heldere afspraken voor, en kunnen door bijvoorbeeld Wouter en Kathinka Kamphuis gedetailleerder
worden toegelicht.
In het geval van Valérie ontbreekt er nog een duidelijk plan van aanpak om een stichting op te richten en
de gemeenschap nog meer te betrekken om het financieel gedeelte aan te pakken. Door in een
eenmanszaak te blijven en over te schakelen op zelfoogst abonnees heeft ze meer tijd en ruimte om te
experimenteren met gemeenschapsrelaties.
In het geval van Louis valt er niet veel te leren over de commons, maar het is duidelijk dat er veel boeren
een gelijkaardige situatie hebben waar de gemeenschap minder een rol speet, maar waar de autonomie
van de boer centraal staat en goed tot zijn uiting komt. Een gemeenschapsboer zou heel goed moeten
nadenken over zijn/haar rol in grote natuurbeheerprojecten op het land, en waar zeggenschap,
verantwoordelijkheid en risico’s nemen meer bij de boer moet liggen.
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12 Toepassingsmogelijkheden voor Toekomstboeren
De vereniging Toekomstboeren is op zoek naar manieren om hun leden te stimuleren om anders om te
gaan met landbouwgrond, en specifieker nog hun autonomie en hoe de boer zich verhoudt tot de
gemeenschap. Hiervoor heb ik een aantal aanbevelingen opgesteld die de mogelijkheid bieden om meer
met de gemeenschap te werken. De aanbevelingen zijn als volgt:
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
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Benoem het bedrijf als een gemeenschapsproject in eerste instantie. Communiceer aan de
gemeenschap heel duidelijk dat het hoogste doel niet winst maken is, maar het samenbrengen
van de gemeenschap om een duurzame voedselketen te creëren.
Nodig de gemeenschap uit om mee te denken over hoe het land duurzaam te gebruiken door
middel van workshops tijdens conferenties. Verzamel ideeën en deel alle kennis met de leden
van Toekomstboeren.
Denk na als boer over wat de grenzen zijn van hoeveel mensen welkom kunnen zijn op het land
in de tijd en ruimte. Schrijf een aantal scenario’s uit die de toegang en gebruik van de boerderij
weerspiegelen.
Gebruik alternatieve bedrijfstermen om de gemeenschap onrechtstreeks te informeren (zoals
deelnemers i.p.v. klanten). Zo voelen mensen zich anders betrokken en mogelijks meer geneigd
om anders om te gaan met de boerderij.
Communiceer regelmatig aan de grondeigenaren (en de gemeenschap) wat de bedoelingen met
het land zijn, hoe het verloopt, en waar het vastloopt. Nieuwsbrieven, sociale media en
informatieborden zijn erg belangrijk om snel en efficiënt veel mensen te bereiken. Het kost tijd
en energie, maar levert duidelijk op.
De driegeleding van het sociaal organisme zou een mogelijke benadering kunnen zijn om de
gemeenschap de juiste mind-set te geven om voor het land en elkaar te zorgen. Organiseer
avonden om over de rechtsvraag en vraag van het juiste inzicht te spreken zoals omschreven
door Wouter Kamphuis. Het hoeft niet per se met BD-landbouw te maken hebben, maar het is
een goed idee om de gemeenschap er bewust van te maken.
Ga in overleg met een grondbezitter (zoals een lokale overheid) om een pilootproject te starten
waarin grond geen financiële waarde mag hebben.
De mentale toegang om op het land te mogen zijn en willen zijn speelt een belangrijke rol bij
zowel de boer als de gemeenschap en verdient meer aandacht in de dagelijkse handelingen. In
de realiteit wordt waarschijnlijk weinig gevraagd of de gemeenschap hulp kan bieden. Hou een
avond met boeren (en andere beheerders) om te praten over waarom het moeilijk is om hulp te
vragen of om hulp te willen.
De houding van de boer ten opzichte van de gemeenschap is belangrijk. Maak duidelijk wat jij als
boer bereid bent om te doen, maar wat je wederzijds verwacht van de gemeenschap. Uit
enquêtes blijkt dat de betrokkenen niet zien wat zij nog meer kunnen doen behalve hun voedsel
kopen als het gaat om zorg dragen voor elkaar en het land. Hoe meer activiteiten er plaats
kunnen vinden, des te hoger de betrokkenheid van de gemeenschap.
Ga aan de slag met een gemeenschap (sympathisanten, klanten, en (on)bekenden) door in de
eerste plaats crowdfunding te doen of een andere vorm van financiële steun te vragen. Dan kan
er gekeken worden naar de bereidwilligheid om samen te werken met andere boeren in
bijvoorbeeld een stichting. Een stichting heeft pas zin als er meerdere boeren hierin
samenwerken die horizontaal en helder op één lijn zitten.

•

•
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Alhoewel een gemeenschap volledig achter een boerderij kan staan, zou het de boer, de
ondernemers, of bestuursleden van de stichting de hoofdverantwoordelijken moeten zijn om
grond los te koppelen van een financiële waarde door het aanvragen van een ANBI-status, om
dat zij de specifieke details van de plaats en werking kunnen bepalen en uitwerken die in de
statuten moeten komen.
Weinig mensen beseffen dat de commons overal aanwezig zijn, ook bij privébezit. Alles kan meer
van de gemeenschap worden, want het is een dynamisch proces. Dat de mogelijk er altijd is zou
duidelijker moeten zijn voor iedereen. Misschien zullen mensen zich dan minder vast voelen in
een wereld vol eigen bezit.
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Bijlage 1: Een kort schematisch overzicht van mogelijke boerderijen
Boerderij

Eigendomsvorm
bedrijf?

Bodemkwaliteit

Duur
landgebruik

(in)formele
pacht?

Veel
over
bekend?

Inspraak
burgers?

Draagvlak
burgers?

Welvaart
ervaren?

‘t
leeuweriksveld

Stichting &
onderneming

Zeer goed

10 jaar

Neen

Veel

Ja

Ja

De Grote Voort

Stichting

Zeer goed

Ja

Weinig

Ja

Ja

Tuinderij De
Veldhof
De Hooilanden

Onderneming

Zeer goed

Sinds 1650
& 2004
vernieuwd
4 jaar

Privéeigendom &
lening
Grondfonds

Vrije pacht

Neen

Veel

Ja

Ja

Stichting en
Onderneming
Vennootschap &
coöperatieve
vereniging
Bedrijf met
coöperatie
eenmanszaak

Zeer goed

Privéeigendom
Privéeigendom

Ja

Matig

Ja

Ja

Ja

Veel

Ja

Ja

Zeer goed

2004
vernieuwd
1999 maar
2004 vaste
plek
38 jaar

?

Ja

Veel

Ja

Ja

Zeer goed

5 jaar

Privé grond

Neen

?

Ja

?

vennootschap

Zeer goed

35 jaar

Ja

Veel

Ja

Ja

Mobiele Gaard

vennootschap

Gaat vooruit

2 jaar

Ja

Ja

Ja

Ja

Stadsboerderij
Almere
Geert van der
kaa de
walnoothoeve
Natuurakkers
Doornik
Herenboeren

Onderneming +
vennootschap
Onderneming

Zeer goed

Sinds 1996

Privé
eigendom
Informeel,
mondeling
erfpacht

Ja

Matig

Ja

Ja

Goed

14 jaar

Privé
eigendom

Neen

Matig

Ja

Ja

Stichting &
onderneming
Stichting &
coöperatie

Zeer goed

10 jaar

erfpacht

Neen

Weinig

Ja

Ja

Gaat vooruit

5 jaar

grondaande
len

Neen

Matig

Ja

Ja

Veld & Beek

Zonnehoeve
Max van Tilburg
(boer)
Tuinderij van Es

Zeer goed

Bijlage 2: Lijst met contactpersonen, plaatsen en links die mij geholpen hebben
tijdens mijn onderzoek.
Naam/Bedrijf/Organisatie
Henk Kieft
Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
Rijksvastgoedbedrijf (Overheid)
Rhoon en Pendrecht
Martin Woestenburg
Frank Verhoeven
Vereniging voor agrarisch landschap en
natuurbeheer
Gert-jan Hof van Twello
De Grote Voort (Lunteren)
Maria van Boxtel
Piet van Ijzendoorn

Max van Tilburg

I

Link
Kent landfonds ideeën
Vbn. Paul kindt, Frederik van Beuningen, Koen van Beuningen (bio
landbouw) & Ronny van Woudenberg.
Bezitten ook veel land en doen actief mee aan ruilverkaveling met
particulieren
Aanspreekpunt Heideboerderijen netwerk
Boerenverstand
(natuurinclusieve landbouw onder pacht)
Landgoed
Grondfondsen als pachtconstructie
BD Grondbeheer, vraag naar Max van Tilburg
Boerderij Zonnehoeve. Heeft interessante vormen van overerving &
pachtconstructies kunnen verzinnen die niet-familiale overnames
faciliteren. Piet wilt mij hierin helpen om overeenkomsten kritisch te
analyseren
Melkveeboer – kritiek op biowetgeving

Tuinderij van Es
Boerderij Haverkamp
Stad Hemmen
Samenwerking Zeeland en VLM Gent
Markedal
subsidie natuur en landschapsbeheer (SNL)
Veld & Beek
Met natuur mee
Puregrazing
Voedsel Anders Netwerk
eet meerbosch (Nijmegen) Siem Otijm.
Beersche Hoeve René Groenen
Groenten bij de Stroom
Situ Satu
Doornik natuurakkers – bakkerijen die
daarmee verbonden zijn

Louis Dolmans
Natuurlijk Huus

Keizersronde (Ijssellandschap)
Tongeren
Welna http://www.landgoedwelna.nl/
Vilsteren https://www.landgoedvilsteren.nl/
Twickel
De Peinder Mieden:

Sint-nicolai Broederschap:
http://www.nicolaibroederschap.nl/
Bewustbodemgebruik:
https://www.bewustbodemgebruik.nl/overon
s/kernteam/
https://dezwijger.nl/programma/the-powerof-the-commos
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/12
3456789/5415/Middendorp_van%2c_Gerrita
_1.pdf?sequence=1
https://www.freefairandalive.org/readit/?fbclid=IwAR2fvoIvLJ5ZRaAq71K5deChTu7c
8F2yaKZ5XSe3BnCj6VZxAZEAGB0vNs#1562325
437372-ad0ab310-4c8b

II

Zorgboerderij met succesvolle overname bedrijf
Interessante proefboerderij met deelname gemeenschap
-Project waarbij het gemeente eigenaar was en het gemeenschap
medebeslisser.
Heeft een groot aantal commonchtig activiteiten, maar er is veel
verdwenen sinds de Markewet
Mogelijkheid om als overheid grote delen natuur op te kopen
Interessante pacht met Staatsbosbeheer
Ze laten koeien en kippen grazen op andermans grond. Staatsbosbeheer,
natuurmonumenten
Gangbare boeren tonen ook hoe het anders kan
Zijn continue bezig met alternatieve landbouw vraagstukken
Voedselbos & permacultuur mogelijk maken dmv crowdfunding
Zit bij Odin, met een interessante pachtconstructie
Zit in een landgoed, als een onderneming met veel betrokkenen
Leeuwenborch, Commoning (naar welke aspecten kan je allemaal kijken)
https://wiebaktmee.nl/cms/index.php/2016-01-16-16-57-00/254-oudegranen-emmerbrood-en-heliaro-brood-van-doornik-natuurakkers
https://wiebaktmee.nl/cms/index.php/2016-01-16-16-57-00/253emmerbrood-van-bakker-arend
https://edepot.wur.nl/326626
https://www.destentor.nl/salland/agnes-en-harrie-leven-van-de-natuur-inraalte-we-hebben-maar-een-container-restafval-perjaar~af58dcdd/?fbclid=IwAR2Tzvioy_YguwD1s6shcZHpGpu3F4K9bCUGYWV
23I-BkI49C7WYgDbzr9A&referrer=https://www.facebook.com/
Landgoed
Landgoed
Landgoed
Landgoed
Landgoed
Een uniek concept in Nederland waar je niet alleen in de Peinder Mieden
gaat wonen, maar ook eigenaar wordt van het omliggende natuurgebied.
Samen met de andere bewoners wordt het gebied beheerd en
onderhouden. https://depeindermieden.nl/
Kerkgrond
Ambassadeurs voor het duurzaam gebruiken van de bodem

Kracht van de commons
Gerrita Middendorp, thesis over landeigendom

Boek over de commons

Bijlage 3: De tijdslijnen van de drie boeren en hun SWOT-analyses
Tijdslijn Valérie
Perceel van een particuliere eigenaar → Daar stonden 2 paarden gedurende een aantal jaar → In 2015
Tuinderij de Veldhof opgericht als gemeenschapsproject → Ze hebben een aantal informatieavonden
gehouden om burgers erbij te betrekken → Coöperatie permacultuur mocht het land 10 jaar huren om
daarna te kopen; → De tuinders stapten uit de oude constructie van Coöperatie Permacultuur en gingen
als VOF verder → nu valt Tuinderij de Veldhof onder een eenmanszaak (Dopjeboontje) → afgelopen
voorjaar crowdfunding gelanceerd en kreeg toestemming van de gemeente om vaste constructies neer
te zetten in eerste instantie voor 10 jaar, via een tijdelijke omgevingsvergunning → afgelopen jaar werd
het land nog meer publiek gemaakt dan er voorheen door bijvoorbeeld zelfoogst en vrij toegang op het
terrein → later komt een stichting komt naast de onderneming zodat de tuinder als ondernemer haar
bedrijf kan blijven voeren. De grond komt in de stichting zodat de continuïteit gegarandeerd wordt →
over 5 jaar moet het land zo goed als gekocht zijn, of op zijn minst moet de continuïteit bewaard worden
→ 25 jaar van nu is het bedrijf overgedragen aan een aantal jonge ondernemers → 50 jaar van nu staat
daar een volgroeid voedselbos naast een zelfoogsttuin met eenjarige groenten en is het perceel
uitgebreid.
SWOT-analyse Valérie
Sterktes
Permacultuur opleiding gevolgd bij Taco Blom.
• Vindt de mensen leuk om mee samen te werken en de
plek fantastisch
• Heeft een goede band met verpachter
• Is juridisch beschermd in de zin dat de
huurovereenkomst wel over vrije pacht gaat
• Heeft een ontheffing gekregen om een aantal
bouwwerken neer te zetten
• Is heel vaak aanwezig op de boerderij
• Kan rekenen op Frans, haar collega om de woensdag
met de groente abonnees te werken wanneer zij niet
kan
• Heeft het project vanaf het begin als
gemeenschapsproject geprofileerd
• Klanten zijn tevreden met het niet gebruiken van
kunstmest en pesticiden
• Haar bedrijf past in de kringlooplandbouw visie van de
overheid

Kansen
• Heeft eerste recht op koop van het perceel
• Wilt het nieuw gezicht zijn van het bedrijf
• Crowdfunding kan het aanschaffen van machines en
nutsvoorzieningen mogelijk maken
• Kan continuïteit van het bedrijf bewaren door haar
eenmanszaak even te behouden en kan tijd
• Kan het bedrijf toch financieren door de diversiteit in te
gaan, vb. faciliteren van andere ondernemers en hen
een plek geven

III

Zwaktes
• Is niet het gezicht van de boerderij
• Verdient niet genoeg om hiervan te leven en dit
verzwakt volgens haar het idee van een
gemeenschapsproject
• Kan anderen momenteel niet als ZZP’er in dienst nemen
door een te laag salaris
• Heeft onvoldoende machines en financiële middelen om
het bedrijf draaiend te houden, vb. sproei-installatie
• Vindt dat het bedrijf in de verkeerde richting gaat wat
betreft statuten
• Worstelt met het vormen van een stichting en het
financieren van het bedrijf
• Ontvangt geen subsidies of andere gelden
• Moet leningen van financiers terugbetalen binnen 10
jaar
• Wilt ANBI status maar is zelf een ondernemer met
winstoogmerk
• Heeft geen plattegrond van de tuin en dat is niet
duidelijk voor haar klanten
• Weet niet wat de behoeftes zijn van de deelnemers
Bedreigingen
• Werkt nu al een volle week met overuren en heeft
verder weinig tijd
• Geen duidelijkheid over wat de randvoorwaarden zijn
van neergezette bouwwerken
• Wil continuïteit van het bedrijf bewaren door statuten te
wijzigen maar vreest dat steeds meer klanten afhaken
• Niet genoeg klanten die begrijpen wat ze doet vb. te veel
onkruid
• Te snel een project opstarten zonder de anderen van het
project goed te kennen

Tijdlijn Louis
1950 geboren → gezin had een warme hart voor natuur → kijkt al vanaf zijn 26ste naar vogels →
Studeerde economie → heeft beleidseffectiviteit onderzocht bij de overheid → Manager geweest bij de
Algemene Rekenkamer en bij twee provincies → heeft ook voor zichzelf gewerkt als ZZP’er en onderzoek
verricht naar onder meer beleidseffectiviteit → in 2010 toen hij 61 was, is hij begonnen met het bedrijf
Doornik Natuurakkers → wilde eerst een collectief doen maar hij heeft in plaats daarvan Stichting
Doornik Natuurakkers opgericht → Hij heeft zijn positie tussen 2008 en 2010 moeten bevechten →
vanaf 2013-2014 is het soepel gegaan met zijn bedrijfskeuzes → afgezien van een overbruggingslening
bij de start en een lening van voor de bouw van een schuur enkele jaren later, die beide na korte tijd
waren afgelost, heeft hij geen particuliere middelen te behoeve van de stichting ingezet en was geen
externe financiering nodig → 7 dagen in de week werkt hij, afgezien van enkele kleine uitstapjes geen
vakantie afgelopen 10 jaar, ook geen behoefte daaraan → 7:00 wakkeren bezig tot na middernacht geen
uitzondering. → Jaarlijks vanaf voorjaar tot aan de oogst hij elke woensdag een graanwandeling om het
publiek bewust te maken van natuurlijk boeren in korte ketens → Jaarlijks in het voorjaar staat hij elke
zaterdag vroeg op om vogels te tellen → Elk jaar wordt bepaald hoe het weidevogelbeheer wordt
uitgevoerd in samenwerking met externe partijen → wordt in 2020 70 en wil graag in toenemende mate
zijn kinderen gaan inschakelen, die daartoe graag bereid zijn → vanaf maart volgend jaar wonen zijn
zoon en twee van zijn dochters vlak in zijn buurt → wil van zijn boomgaarden voedselbossen maken →
wil dat er minstens 10 koppels veldleeuweriken op zijn akkers broeden tegen 2050 → tegen 2070 is heel
het gebied tussen de rivieren agroforestry.

IV

SWOT-analyse Louis
Sterktes
• Heeft bij de algemene rekenkamer gewerkt als
manager en adviseur bij grondexploitatiezaken en
weet goed hoe grondeigendom in elkaar zit
• Heeft een passie voor natuur en wilde altijd boer
worden
• Is elke dag op zijn bedrijf minstens 2 uur
• Zeer sociaal en makkelijk in de omgang met mensen
en wekt vertrouwen op
• Bekijkt alle situaties met een holistisch bril
• Kan snel rekensommen maken over zijn bedrijf en
houdt facturen keurig en netjes bij. Daardoor is hij
goede vrienden met de SKAL-controleur
• Stichting én bedrijf zijn economisch gezond
• Hij kan twee modale inkomens produceren via de
stichting
• Verkoopt (oer)granen als nicheproduct en met een
merknaam
• Ontvangt een vergoeding voor zijn
ecosysteemdiensten.
• Percelen zijn zeer (bio)divers
• Houdt al heel lang een dagboek bij van zijn activiteiten
en inzichten
• Drie van zijn kinderen zijn in de stichting gestapt
Kansen
• Stuurt rekeningen naar de overheid voor
ecosysteemdiensten en draagt voldoende BTW af om
ook BTW terug te kunnen vragen bij eventuele
verliesgevende teelten
• Heeft handelingsvrijheid omdat SBB en Park
Lingezegen op eenzelfde gedachtelijn zitten wat
betreft het inrichten van het bedrijf
• Wilt oude boomgaarden beetje bij beetje omzetten in
voedselbossen en fruithagen
• Wenst grootschaligheid niet weg maar wil
samenwerken om deze te dooraderen met
kleinschaligheid

Zwaktes
• Werkt 7 op 7 en slaapt weinig
• Heeft geen tijd om aan de website te werken
• Heeft geen tijd om zich te verdiepen in het
opbouwen van een commons

Bedreigingen
• Erfpachtcontract loopt af en wordt niet verlengd
• Bezoekers beschadigen de akkerranden en
natuurpercelen door wildplukken en onwetendheid
• Aarzelt om een collectieve samenwerking te maken
van Doornik Natuurakkers om dat het te veel tijd
kost om te vergaderen terwijl hij dingen sneller en
gerichter kan doen op zijn eentje
• Wordt 70 en zal te zijner tijd zijn bedrijf geheel over
moeten laten aan zijn kinderen
• Moet jaarlijks geld investeren om alle onderhoud van
paden, informatieborden enz… te bekostigen voor
bezoekers. Momenteel bekostigt de overheid dit.

Tijdlijn Wouter
Op zijn 19de ontdekte hij de idealen van Steiner → Vanaf zijn 28ste werkte hij fulltime in de landbouw →
Hij is low budget begonnen met een gepachte situatie (jaar één nauwelijks 1000 euro winst, jaar twee
en drie wat beter) → Op zijn 30ste is hij begonnen als boer → Hij heeft 2 jaar lang een bedrijf
overgenomen en gerund → Dan heeft hij het land van ’t Leeuweriksveld ontdekt. Hij heeft leningen
ontvangen en een crowdfunding actie gevoerd in 2008 om de boerderij van 2,5 ha aan te kopen → In
V

2012 heeft hij nog een crowdfunding actie gevoerd om een dak te vernieuwen om de winkel open te
houden → in 2015 kocht hij 3 ha bij de buren met eigen vermogen → Hij heeft dan stichting Mensen
voor de Aarde opgericht → Hij heeft een crowdfunding actie gevoerd om 3 ha te kopen → Hij is nog
steeds de grond aan het afbetalen (nog 10 jaar te gaan) → volgend jaar hoopt hij om een ANBI-status te
krijgen.
SWOT-analyse Wouter
Sterktes
• Wouter kreeg 3 ha aangeboden omdat hij pachthouder
was, en dit hebben ze opgelost met crowdfunding
• Wouter kan een structuur van de stichting glashelder
maken waarbij het als het ware een rechtsorgaan wordt
om de grondeigendom vrij te stellen voor de toekomst
• Het bedrijf heeft een kleine sociale beweging ontwikkeld
waar mensen achter staan
• Wouter kent goed de grondslagen van de driegeleding
van het sociale organisme en kan die makkelijk
communiceren aan anderen
• Wouter en Kathinka zijn tevreden met het bedrijf en
vinden dat de toekomst er rooskleurig uitziet
• Het bedrijf is heel robuust en heeft zware rente prijzen
succesvol doorstaan
• Er komen minder belastingen komende jaren door alles
wat zij hebben terugbetaald
• Kan herhaaldelijk rekenen op crowdfunding van klanten
en andere investeerders door hun visie op Steiner te
koppelen met hun bedrijfswensen
• Heeft overwinst afgedragen aan de stichting voor het
eerst vorig jaar
• Een vriendin beheert de website voor hem
Kansen
• De versplintering van verschillende stichtingen uit de
regio kan worden tegengegaan door die te verenigen
• Ze staan open voor ondernemers om hier iets op hun
land neer te zetten mits goede afspraken
• Is altijd op zoek naar iemand die hem kan helpen met de
grond op nul te brengen op de balans
• Kan vaktechnische informatie uitwisselen met
biologische boeren uit het noorden
• Overwinst kan naar de stichting blijven gaan om de
doelstellingen van de stichting verder te laten werken
• Kan zijn bedrijf als passend beschouwen in het
kringlooplandbouw verhaal
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Zwaktes
• Was nooit van plan om boer te worden, dat is hij
gewoon geworden
• Het gaat niet om een volledig gesloten kringloop. Er
moet 5 keer meer mest in het bedrijf circuleren
• Kan momenteel zijn land niet overdragen aan de
stichting door de belasting prijzen die daaraan
gekoppeld zijn. Hij weet niet hoe het verder moet gaan.
• Weet niet goed hoeveel financiers hun
landbouwsysteem goed kennen
• Is nog steeds een paar leningen aan het afbetalen

Bedreigingen
• Al twee keer afgewezen bij het aanvragen van een ANBIstatus om dat onroerend goed moeilijk erkend wordt bij
de belastingdienst
• Als Emmen zou groeien dan kan de overheid hun land
onteigenen
• Probeert de grond op nul euro op de balans te krijgen,
maar het mag niet zomaar boekhoudkundig
• Mensen die de regeltjes van ANBI-status, grondzaken
enz… goed kennen kosten veel geld om te onderzoeken
hoe zij het moeten aanpakken en hebben in het verleden
hem weinig opgeleverd maar veel gekost

Bijlage 4: Interviewvragen
Introductie
1.
2.
3.
4.
5.

Wie ben ik? (Naam, leeftijd, studie, universiteit)
Wat is mijn doel? Waarom ben ik hier? (onderzoek naar alternatieve financieringsvormen)
Ik ga dit gesprek opnemen.
Alles wat u mij gaat vertellen wordt in vertrouwen genomen. Mocht u liever niet willen dat uw naam wordt
vermeld in ons eindrapport, kunt u dat aangeven. Ik kan altijd een andere naam gebruiken.
Volgorde van vragen: u als boer, uw boerderij, uw investeerders/betrokkenen/shareholders, De zes
onderhandelingen, commons, einde

Kenmerken boer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wat is uw naam?
Hoe oud bent u?
Heeft u een opleiding genoten? Zo ja, welke?
Waar bent u geboren?
Groeide u op in een boerengezin of bent u in het vak gestapt?
Hoe oud was u toen u zelf als boer begon?
Hoeveel uur per dag besteedt u aan uw werk/dit boerenbedrijf? Deeltijd, voltijd?

Kenmerken Boerderij
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Over hoeveel land beschikt u? (hectare)
Hoeveel produceert u per jaar? (gewassen, beesten, melk, etc.)
Is dit land uw eigendom of pacht u het?
a. Welke vormen van pacht (indien van toepassing)
b. Wat zijn de addertjes in het gras bij het opzetten van zo’n eigendomsvorm?
Is dit een familiebedrijf?
Hoeveel contact heeft u met klanten?
• Is dit een bewuste keuze?
Als u uzelf zou moeten beschrijven als boer, wat voor soort boer zou u dan zijn? (biologisch, biodynamisch,
gangbaar, in/extensief, etc.)
Wat voor soort gewassen verbouwt u?
Wat voor soort dieren heeft u? Hoeveel dieren heeft u per soort? (jongvee, melkvee, etc.)
Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om hier boer te zijn?

Financieringsgeschiedenis (nu gaan we het hebben over geld, indien nodig)
1.
2.

3.
4.

Toen u begon als boer, hoe heeft u toen het financiële gedeelte aangepakt? (familie, lening van bank, etc.)
Heeft u ooit een lening afgesloten bij een bank voor een boerenbedrijf?
a. Voor welk doel? (Land, stal, machines, etc.)
b. Bent u deze lening nu nog aan het afbetalen? Hoe lang nog?
Hoe ziet u het financieren van de toekomst?
Heeft u naast deze lening nog op andere manieren geld gekregen?
a. Wat waren de voor- en nadelen van deze alternatieven?

Investeerders/betrokkenen/shareholders
1.
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Wie zijn de belangrijkste betrokkenen, belanghebbenden en medebeslissende
individuen/organisaties/instituten?
a. Weten zij veel over uw landbouwsysteem?

2.
3.

4.
5.

b. Moet u bedrijfskeuzes eerst voorleggen aan hen?
c. Werken die actief mee aan het in standhouden van het bedrijf?
Wat verwachten investeerders van een landbouwbedrijf volgens u?
Welke relaties ervaar je als positief? Welke als negatief?
a. Waarom zijn de positieve relaties goed gegaan volgens jou?
b. Waarom zijn de negatieve relaties slecht gegaan volgens jou?
Wat zijn uw ervaringen met betrokkenen van dit bedrijf? (Klanten, overheid,
Hoe bent u aan deze betrokkenen gekomen?

zes onderhandelingen
Toegang
1.
2.

3.

Wie heeft toegang tot het land?
Op welke momenten mogen die op het land?
a. Wanneer niet?
b. Ervaar jij dit als iets positiefs? Waarom?
Kan jij de toegang voor iedereen verhogen? Hoe dan?

Gebruik
1.
2.

3.

Wie mag het land gebruiken?
a. Waarvoor?
Zijn hier duidelijke afspraken voor gemaakt?
a. Wordt het duurzaam gebruik van land specifiek genoemd in de contracten?
b. Welke zijn die?
Zou u als bestaande boer ruimte/machines/dieren willen beschikbaar stellen voor elkaar? Ook in
piekmomenten van werk op elkaar rekenen?

Voordeel
1.

2.

Wie heeft hier voordeel bij dat het bedrijf bestaat?
a. Wie niet?
b. Waarom wel of niet?
c. Wie kan hier voordeel uit halen?
Is het ook voordelig voor het landschap?

Zorg
1.
2.
3.

Voel jij de zorg om het land in stand te houden?
Wie voelt het nog volgens jou?
Hoe wordt die zorg uitgedrukt? (handelingen, transacties, evenementen, geschenken, arbeid)

Verantwoordelijkheid
1.
2.
3.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud en voortbestaan van het bedrijf?
Wie zou er nog verantwoordelijk voor moeten zijn?
Hoe ervaart u verantwoordelijkheid op het land?

Eigendom
1.
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Wie is momenteel eigenaar van het land?
a. Zijn die dat al lang?
b. Onder welke vorm is dit?

2.
3.
4.
5.

Is iemand anders eigenaar van het bedrijf?
Waarom werd zo’n eigendomsvorm gekozen?
Wat zijn de plannen in de toekomst? (Volgend jaar, 5 jaar, 25 jaar, 50 jaar)
’t Leeuweriksveld: Waarom is het er nog? Hoe hebben jullie je gewapend tegen privatiseren? Je wordt niet
erkend door de belastingsdiest? Hoe kan de politie/overheid dit vereenvoudigen?

Communicatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoe wordt er gecommuniceerd in het bedrijf?
Beschouwt u het land als een commons/marke? Wat houdt u tegen om dit wel te zeggen?
Welke afspraken moeten er nog komen om te garanderen dat het land eeuwig en altijd landbouwgrond blijft?
Met wie moeten die afspraken worden gemaakt?
Denk je dat landgoederen of boerencollectieven ook commons kunnen worden?
Past kringlooplandbouw in dit verhaal volgens jou?

Vragen voor na de interviews:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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In het hoeverre zij die voorbeelden opschaalbaar?
Wat is er nodig om dit te doen? Er moet een klik zijn tussen pachter & verpachter (vb Mobiele Gaard), wat zijn
de do’s en dont’s.
Vraag aan TB: wat weerhoudt ze om dat te doen? Waarom die stap niet zetten? Zit het in hun hoofd? Dan
heeft 100 voorbeelden
Kies je om in de keten te werken of het landgebruik?
Boer is niet gelijk aan een boer, maar aan een onderdeel van een systeem. Dit impliceert een weg naar
commoning.
Is dat een specifieke kwaliteit die past in een regionaal of mondiaal plaatje? Produceren ze voor de wereld?
hoe ze daar mee ingaan met de tijd? Hoe duurzaam is jullie concept? Wat willen de leden voor de toekomst?
Ze bestaan nu, maar….. Nemen ze voldoende tijd mee? Grondzoekers laten zich ook misleiden door de belofte
van grond aan de initiatieven. Hoe geworteld is zo’n boer? Nieuwe bedrijf?  wat betekent dit voor het
inzetten van relaties?
Wat is het doel? Wat zijn de vraagstukken?
Voor wie werkt het? Ontrafelen & in kaart brengen. Vbn?
is duurzaam volgens beide partijen hetzelfde? Past het in de afspraken?
Wat is dit een mooi voorbeeld van? Waarom is dit een mooi voorbeeld?
Is dit iets voor Toekomstboeren? Waarom? Ieder voorbeeld ontleden/toelichten
Herenboeren als uitwerking in die gevallen?
Ben je dan beter af als boer?
Eerst de belangrijkste kenmerken, dan opdelen in commons of pacht, dan de constructies toelichten: hoeveel
weten we daarvan?
Hoe komen we aan voorbeelden?
Wat is gedocumenteerd? Wat is uitgewerkt? Is het bruikbaar voor anderen? Lef wat uit. Maak een lijst.
In het hoeverre is dit overdraagbaar & duidelijk?
Hoe specifiek zijn die cases dan? Is dit overdraagbaar?
Wat levert het dan op?
Wordt het duurzaam gebruik van land specifiek genoemd in de contracten?
Kan dit het gebruik van land beïnvloeden? En door wie?
Wouter van ’t leeuweriksveld wordt niet erkend door de belastingsdienst. Waar kan de politie dit
vereenvoudigen?

•
•
•
•
•
•
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Wij willen een statement, en wat betekent dit dus? Gebeurt dit al ergens, en waar gaat het om? Waarom is
het mislukt? Hoe zou het moeten zijn volgens ons?
Louis Dolmans: waarom maak je hier geen commons van?
Bullet points: wat zijn de obstakels voor commons?
Hoe definieer je alternatief?
Wat is een minimum? Wat mag je met een land? (belangrijke vraag?)
Wij willen een statement, en wat betekent dit dus? Gebeurt dit al ergens, en waar gaat het om? Waarom is
het mislukt? Hoe zou het moeten zijn volgens ons?

Bijlage 5: Enquête voor de betrokkenen
Deze enquête heeft het doel om het proces van samenwerking en co-eigenaarschap beter te begrijpen. De vragen
zijn bedoeld om een kort antwoord op te geven. De meeste vragen zijn onderverdeeld in 6 thema’s (Toegang,
Gebruik, Voordeel, Zorg, Verantwoordelijkheid & Eigendom). Teken a.u.b. de privacyverklaring bij het invullen van
deze enquête. Bij de vragen met een schaal is 1 helemaal niet akkoord en 10 helemaal wel akkoord.
Hoe kent u ____?
Hoe lang kent u ____?
Wat voor beroep oefent u uit?
Wat krijgt u allemaal van het bedrijf? (Ervaringen, voedsel, werk enz.)
Op een schaal van 1-10, hoe tevreden bent u met het bedrijf?
Zou u het bedrijf beschouwen als een gemeenschappelijk goed? Waarom wel/niet?

Toegang
Heeft u het gevoel dat u altijd langs kan komen met vragen?
Kunt u rechtstreeks op het land zonder hindernis?
Moet u van ver komen?
Heeft u het gevoel dat het land toegankelijk is voor u?
Denkt u toegang te hebben tot het land in de toekomst? Hoe lang dan?
Op een schaal van 1 t.e.m. 10 hoe schat u uw eigen toegang tot het land?
Op een schaal van 1 t.e.m. 10 hoe schat u uw eigen toegang tot het bedrijf?

Gebruik
Hoe vaak bent u betrokken bij de bedrijfskeuzes die gemaakt worden?
Op een schaal van 1 t.e.m. 10 hoe schat u uw eigen toegang tot het land?
Op een schaal van 1 t.e.m. 10 hoe schat u uw eigen toegang tot het land?

Voordeel
Op een schaal van 1 t.e.m. 10 hoe schat u uw eigen toegang tot het land?
Op een schaal van 1 t.e.m. 10 hoe schat u uw eigen toegang tot het land?
Zorg
Heeft u het gevoel van zorg voor de boerderij?
Heeft u een gevoel van zorg voor het land?
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Zorgt de boerderij voor al uw behoeftes?
Op een schaal van 1 t.e.m. 10 hoe schat u uw eigen zorg voor het land?
Op een schaal van 1 t.e.m. 10 hoe schat u uw eigen toegang tot het land?

Verantwoordelijkheid
Op een schaal van 1 t.e.m. 10 hoe schat u uw eigen toegang tot het land?
Op een schaal van 1 t.e.m. 10 hoe schat u uw eigen toegang tot het land?

Eigendom
Ervaart u ____ als uw eigendom?
Op een schaal van 1 t.e.m. 10 hoe schat u uw eigendom van het land?
Op een schaal van 1 t.e.m. 10 hoe schat u uw eigen recht op het land?
Zijn er nog belangrijke verhoudingen t.o.v. uzelf en ______? Wat zijn die dan?
Heeft u een idee hoe duurzaam het bedrijf is naar de toekomst toe?
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Bijlage 6: Werkplan
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
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Bepalen of dit iets is voor Toekomstboeren
a. Waarom?
i. Commoning is een proces en geen statisch iets. Er kan geen sprake zijn van: Dit is een commons. Het
bedrijf kan neigen naar iets gemeenschappelijks en moet ook zo worden ingeschat d.m.v. een
schaal.
b. Ieder voorbeeld ontleden/toelichten
c. Ben je dan beter af als boer?
De belangrijkste kenmerken van commons vs pacht
a. Constructies toelichten:
i. Hoeveel weten we hiervan?
ii. Hoe komen we aan voorbeelden?
iii. Wat is gedocumenteerd? Wat is uitgewerkt? Is het bruikbaar voor anderen?
1. Maakt een lijst
iv. In het hoeverre is dit overdraagbaar & duidelijk?
Wat is het doel van het onderzoek?
Taakverdeling benoemen (ook van ACT) + duidelijk waar het op gericht is. In mijn geval richt ik het op het
streven naar een commoningproces. Definitie???
Ik kijk naar die onduidelijkheden en ik zal die ontrafelen (visueel weergeven)
Wat zijn de afspraken (informeel/formeel) & hoe werken geldtransacties? Komt duurzaam landgebruik en een
belofte op de toekomst aan bod? Is er sprake van autonomie van de boer? Wat mag je met het land? Hoe
hebben die boeren dat geregeld? Hoe georganiseerd? Wie maakt daar gebruik van? Wat zijn de belangrijkste
voorwaarden om hier boer te zijn? Waarom is dit commoningproces gelukt? Is er een klik tussen landeigenaar
en landgebruiker?
Wat zijn de mogelijkheden en knelpunten per bedrijf om het doel te bereiken? Zijn er subsidies (POP geld)
Hoe specifiek zijn die cases dan? Is dit overdraagbaar/opschaalbaar?
Wat levert het dan op?

Bijlage 7: Privacyverklaring
Opgesteld op: 8 Oktober 2019, door Pablo van Neste

Pablo van Neste, in opdracht van de vereniging Toekomstboeren legt gegevens vast zoals interview &
enquêtegegevens, contracten, emailadres, meningen en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van het Wetenschapswinkel project van de WUR ‘Toegang tot land voor duurzaam boeren’.
Alle aan mij toevertrouwde informatie wordt door mij vertrouwelijk behandeld. Uw antwoorden worden
uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die mijn deel van het onderzoek betreffen zoals over
gestarte en afgesloten projecten.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde uw verleende antwoorden uit mijn bestanden laten verwijderen. Stuur
daarvoor een mail naar pablo.vanneste@wur.nl

Ik zorg voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan mij
toevertrouwde persoonsbestanden. Dit houdt in dat geen informatie wordt opgeslagen op een USB-stick
of andere mobiele geheugenkaart. Alle verzamelde gegevens worden op een beveiligde omgeving van
Wageningen Universiteit bewaard. Alle naar de individuele persoon te herleiden gegevens worden niet
langer bewaard na het verwerken van de datagegevens.

Foto’s die in een openbare ruimte/openbare gelegenheid gemaakt zijn kunnen redelijkerwijze worden
gepubliceerd, tenzij iemand expliciet heeft aangegeven niet op de foto te willen.

Wageningen University & Research is geenszins verantwoordelijk voor de gevolgen van het verstrekken
van informatie en alle verantwoordelijkheid valt onder de vereniging Toekomstboeren en Pablo Van
Neste als stagiaire hiervan.

Bij het ondertekenen van deze privacyverklaring gaat u akkoord met de bovengenoemde afspraken en
gaat u akkoord met de gevolgen die hieraan gekoppeld zijn.
Handtekening
________________________
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Datum
__________________

Bijlage 8: Enquêtegegevens machtsverhoudingen Wouter
1:
Type machtsverhouding

Manifestatie van de machtsverhoudingen

Macht over

Gemeenschappelijke
afhankelijkheid:

Eenzijdige afhankelijkheid:

Onafhankelijkheid:

A heeft B nodig, maar B
heeft A niet nodig => B heeft
macht over A

A en B hebben elkaar niet
nodig => A en B hebben
geen macht over elkaar

Competitie:
A oefent meer macht uit
dan B, terwijl A en B
gemeenschappelijke,
exclusieve doelen hebben

Co-existentie:
A oefent meer macht uit
dan B, A en B hebben
onafhankelijke, coexistentiële doelen

Synergie:

Antagonisme:

De verschillende machten
van A en B staat hen toe om
elkaar te ondersteunen

De verschillende machten
van A en B hinderen,
houden tegen of verstoren
elkaar

Neutraliteit:
De verschillende machten
van A en B beïnvloeden
elkaar niet (significant)
genoeg

A heeft B nodig, maar B
heeft A nodig => A en B
hebben macht over elkaar
Meer/minder macht tot

Coöperatie:
A oefent meer macht uit
dan B, maar A en B hebben
gelijkaardige, collectieve
doelen

Verschillende macht tot

2:
Type machtsverhouding
Macht over

Meer/minder macht tot

Verschillende macht tot

Manifestatie van de machtsverhoudingen
Gemeenschappelijke
Eenzijdige afhankelijkheid:
afhankelijkheid:
A heeft B nodig, maar B
A heeft B nodig, maar B
heeft A niet nodig => B heeft
heeft A nodig => A en B
macht over A
hebben macht over elkaar
Coöperatie:
Competitie:
A oefent meer macht uit dan A oefent meer macht uit dan
B, maar A en B hebben
B, terwijl A en B
gelijkaardige, collectieve
gemeenschappelijke,
doelen
exclusieve doelen hebben
Synergie:
Antagonisme:
De verschillende machten
De verschillende machten
van A en B staat hen toe om
van A en B hinderen, houden
elkaar te ondersteunen
tegen of verstoren elkaar

Onafhankelijkheid:
A en B hebben elkaar niet
nodig => A en B hebben
geen macht over elkaar
Co-existentie:
A oefent meer macht uit dan
B, A en B hebben
onafhankelijke, coexistentiële doelen
Neutraliteit:
De verschillende machten
van A en B beïnvloeden
elkaar niet (significant)
genoeg

3: Het Leeuweriksveld oefent macht uit over onze groentetafel, en als ik heel anders wil eten moet ik wat
weggooien wat ik niet zal doen, kortom ik eet soms groenlof, palmkool , pompoen tegen mijn zin.
Mijn verhouding met het bedrijf inschalen in bovenstaande abstracties kan ik verder niet
4: Opmerking vooraf: ik zou hier het woord macht niet willen gebruiken maar meer het begrip kracht en
krachtverhoudingen. Binnen een holistisch bedrijf als ’t Leeuweriksveld mag je veronderstellen dat ego stukken als
o.a. macht al doorleeft zijn en dat hier slechts krachten werkzaam zijn binnen de kringloop van het bedrijf. De hier
boven aangehaalde stellingen lijken mij meer uit een gangbare bedrijf te komen.
Het dichts bij komt SYNERGIE!
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Ik kan mijn persoonlijke visie delen over bv. grondverbetering. De uitvoering hiervan brengt meteen een
behoorlijke financiële investering met zich mee, die denk ik moeilijk zonder donatie te bekostigen is.
Daarnaast zou energetische gebiedsreiniging een optie zijn voor een prettiger werkomgeving. Dit is zowel een
financiële – als wel een mentale investering en dat moet dan wel opgebracht/gedeeld kunnen worden.

5:
Type machtsverhouding
Macht over

Meer/minder macht tot

Verschillende macht tot

Manifestatie van de machtsverhoudingen
Gemeenschappelijke
Eenzijdige afhankelijkheid:
afhankelijkheid:
A heeft B nodig, maar B
A heeft B nodig, maar B
heeft A niet nodig => B heeft
heeft A nodig => A en B
macht over A
hebben macht over elkaar
Coöperatie:
Competitie:
A oefent meer macht uit dan A oefent meer macht uit dan
B, maar A en B hebben
B, terwijl A en B
gelijkaardige, collectieve
gemeenschappelijke,
doelen
exclusieve doelen hebben
Synergie:
Antagonisme:
De verschillende machten
De verschillende machten
van A en B staat hen toe om
van A en B hinderen, houden
elkaar te ondersteunen
tegen of verstoren elkaar

Onafhankelijkheid:
A en B hebben elkaar niet
nodig => A en B hebben
geen macht over elkaar
Co-existentie:
A oefent meer macht uit dan
B, A en B hebben
onafhankelijke, coexistentiële doelen
Neutraliteit:
De verschillende machten
van A en B beïnvloeden
elkaar niet (significant)
genoeg

6: Ik vrees dat mij dit te ver gaat. In principe hebben boer en klant elkaar nodig, de één kan niet zonder de ander
bestaan. Op die manier gaan we samen naar een verantwoord gebruik van de aarde, maar de boer beslist. Wij
haken aan.
7:
Type machtsverhouding
Macht over

Meer/minder macht tot

Verschillende macht tot
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Manifestatie van de machtsverhoudingen
Gemeenschappelijke
Eenzijdige afhankelijkheid:
afhankelijkheid:
A heeft B nodig, maar B
A heeft B nodig, maar B
heeft A niet nodig => B heeft
heeft A nodig => A en B
macht over A
hebben macht over elkaar x
Coöperatie:
Competitie:
A oefent meer macht uit dan A oefent meer macht uit dan
B, maar A en B hebben
B, terwijl A en B
gelijkaardige, collectieve
gemeenschappelijke,
doelen x
exclusieve doelen hebben
Synergie:
Antagonisme:
De verschillende machten
De verschillende machten
van A en B staat hen toe om
van A en B hinderen, houden
elkaar te ondersteunen x
tegen of verstoren elkaar

Onafhankelijkheid:
A en B hebben elkaar niet
nodig => A en B hebben
geen macht over elkaar
Co-existentie:
A oefent meer macht uit dan
B, A en B hebben
onafhankelijke, coexistentiële doelen
Neutraliteit:
De verschillende machten
van A en B beïnvloeden
elkaar niet (significant)
genoeg

8:
Type machtsverhouding
Macht over

Meer/minder macht tot

Verschillende macht tot

Manifestatie van de machtsverhoudingen
Gemeenschappelijke
Eenzijdige afhankelijkheid:
afhankelijkheid:
A heeft B nodig, maar B
A heeft B nodig, maar B
heeft A niet nodig => B heeft
heeft A nodig => A en B
macht over A
hebben macht over elkaar
Coöperatie:
Competitie:
A oefent meer macht uit dan A oefent meer macht uit dan
B, maar A en B hebben
B, terwijl A en B
gelijkaardige, collectieve
gemeenschappelijke,
doelen
exclusieve doelen hebben
Synergie:
Antagonisme:
De verschillende machten
De verschillende machten
van A en B staat hen toe om
van A en B hinderen, houden
elkaar te ondersteunen
tegen of verstoren elkaar

Onafhankelijkheid:
A en B hebben elkaar niet
nodig => A en B hebben
geen macht over elkaar
Co-existentie:
A oefent meer macht uit dan
B, A en B hebben
onafhankelijke, coexistentiële doelen
Neutraliteit:
De verschillende machten
van A en B beïnvloeden
elkaar niet (significant)
genoeg

9: Synergie; we kunnen elkaar helpen, ik door de producten af te nemen, zij door mooie producten te leveren
10: Gemeenschappelijke afhankelijkheid:
A heeft B nodig, maar B heeft A nodig => A en B hebben macht over elkaar
Coöperatie:
A oefent meer macht uit dan B, maar A en B hebben gelijkaardige, collectieve doelen
Synergie:
De verschillende machten van A en B staat hen toe om elkaar te ondersteunen
ik doe maar een gok, mijn ervaringen geven een beter beeld en zijn wat belangrijker in deze enqette.
11: Moeilijke vraag. Ik denk o.a. Eenzijdige afhankelijkheid. (ik kan mijn groentes ook in de Natuurwinkel kopen.
Maar het bedrijf heeft mij nodig als klant?)
En: co-existentie?(al begrijp ik niet goed wat co-existente doelen zijn) En Synergie?
12: Lijkt me lastig te beantwoorden als je niet weet wie A of B is… Als ’t Leeuweriksveld A is en ik B dan hoop ik dat
we bij onafhankelijkheid uitkomen. Echter, zij hebben mij als klant nodig, maar ik heb hen niet nodig (er zijn meer
mogelijkheden om aan bd-producten te komen), dus dan kom je uit bij Eenzijdige afhankelijkheid…
13: Wat mij betreft is het coöperatie: klant (ik) en producent (Leeuweriksveld) hebben dezelfde doelen,
Leeuweriksveld heeft daar als teler meer invloed op dan ik als individuele consument. Het is geen afhankelijkheid,
we kunnen zonder elkaar, op het moment dat ik adviseer over bedrijfsopzet en financieën is het een vorm van
synergie. De overige vormen zijn m.i. niet van toepassing.
14: /
15: nvt
16: Gemeenschappelijke afhankelijkheid, coöperatie en synergie.

XVII

Bijlage 9: Vergelijking commons en pachtconstructies
+ iets hierover schrijven
Mogelijkheden/kansen

Knelpunten/obstakels

Commoning
•
Kan ontstaan door
beperkingen/begrenzingen te
stellen aan eigendom
•
Kan gepaard gaan met nieuwe
verbindingen met verschillende
partijen (die zorgplicht ervaren)
•
Kringlooplandbouw past hier in
(afhankelijk van visie agroecologisch vs. agro-industrieel)
•
Grondgebruik wordt losgekoppeld
van grondbezit
•
Heel de regio kan participant
worden (regionale coöperatie +
identiteit)
•
Vloeibaar met overerving (d.m.v.
stichting om een bedrijf te runnen)
•
•
•
•

XVIII

Relaties worden traag opgebouwd
(langdurig proces)
Houdt snelle uitbreiding en
opschalen tegen (bierbrouwer vs.
Graanboer)
Iemand moet aangesteld worden
om relaties goed te houden
Er moet een gezamenlijk
eigenaarschap aanwezig zijn

Pachtconstructies
•
Lage prijzen voor reguliere
pacht met meer rechten
voor pachter
•
Geliberaliseerde pacht kan
snel verandering
teweegbrengen.
•
Erfpacht kan in
samenwerking met steden
•
Grondgebruik kan worden
losgekoppeld van
grondbezit
•
Landgoederen kunnen
makkelijk een huismerk
maken (economisch
interessant voor boer)
•
Trekt rijke burgers aan om
me te investeren
•
Landgebruik is sterk
uitgehold
•
Geliberaliseerde pacht
biedt geen zekerheid over
de toekomst van het
bedrijf (Werkt niet zonder
klik pachter verpachter)
•
Sluit participatie van een
brede groep uit
•
Pachtprijzen
weerspiegelen echte
waarde van grond niet

