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De Nederlandse landbouw heeft de afgelopen decennia een grote negatieve invloed op de biodiversiteit, 
landschap en op de kwaliteit van onze landbouwproducten gehad. Dit komt niet voort uit een eigen keuze 
van agrariërs, maar komt onder andere voort uit de zware (financiële) druk die   agrariërs ervaren  om in 
te zetten op maximale productie op hun grondgebied. Grondprijzen en benodigd kapitaal zijn hoog, 
opbrengsten zijn relatief laag. Stichting Grond voor de Patrijs heeft als ambitie om waarden zoals 
biodiversiteit en landschap te versterken door de financiële druk bij agrariërs te verlichten.       

Doel 
De statutaire doelstelling van de stichting luidt: “Het verwerven van vermogen en vaste activa dat ter 
beschikking wordt gesteld aan boeren die invulling geven aan de maatschappelijke opgave van het 
duurzaam produceren van voedsel in een veerkrachtig systeem met oog op behoud en herstel van 
landschap, biodiversiteit en de natuurlijke processen.” 

Het Nederlandse landbouw/buitengebied is de afgelopen jaren steeds armer geworden qua biodiversiteit 
en landschap. Houtwallen en bomen moeten steeds meer plaats maken voor grotere percelen die 
efficiënter te gebruiken zijn. Natte percelen worden drooggelegd zodat grote machines vroeg in het 
voorjaar het land op kunnen. Het injecteren van drijfmest is funest voor het bodemleven. Graslanden en 
akkers kennen steeds minder diversiteit en wilde bloemen worden steeds zeldzamer. Door de 
verschraling van het landschap en de eentonige graslanden is het aantal insecten, vogels etc. de 
afgelopen jaren dramatisch gedaald. Het is belangrijk de terugloop van biodiversiteit te stoppen vanwege 
de intrinsieke waarde, een toekomstbestendige levende wereld en vanwege het voorkomen van 
toekomstige economische schade. Op het moment dat een perceel natuurvriendelijk/natuurinclusief 
wordt beheerd en landschapselementen worden hersteld komen de insecten, vogels etc. weer terug. 
Door boeren de financiële ruimte te geven om natuurvriendelijk te kunnen werken en voorwaarden te 
verbinden aan het ter beschikking stellen van percelen kan op lokaal niveau de biodiversiteit en 
landschap worden hersteld. Klein beginnen met een groots effect.   

Activiteiten 
De Stichting voorziet in de periode 2020-2025 de volgende activiteiten te ontplooiien: 

1. De Stichting verwerft in de periode 2020-2025 schenkgeld en leengeld. In eerste instantie sluit 
zij hiermee onder andere aan bij bestaande crowdfunding initiatieven van agrariërs die (willen) 
produceren op een manier die in overeenstemming is met de doelstelling van de stichting . 

2. De Stichting ontwikkelt een (erf)(pacht)overeenkomst waarmee de financiële druk op de agrariër 
wordt beperkt, langjarige zekerheid wordt gegeven én de maatschappelijke bijdrage 
/doelstellingen stichting zijn geborgd.  

3. De Stichting verwerft grond of andere vaste activa en stelt dit ter beschikking, door middel van 
de onder 2. ontwikkelde (pacht)overeenkomst. 

4. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats of de (pacht)overeenkomst effectief lijkt te zijn en past deze, 
in samenspraak met de boer, aan waar nodig. 



5. De Stichting heeft als doel om in 2022 ten minste één succesvol broedgeval van de Patrijs 
(Perdix perdix) te hebben op een van de percelen van de Stichting. 

Organisatie 
Het bestuur van de Stichting bestaat sinds 6 oktober 2020 uit: Thijs Fijen (voorzitter), Jiri van der Drift 
(penningmeester) en Willem Drok (algemeen lid).  

Het bestuur wordt ondersteund door diverse experts in het werkveld voor juridische en financiële zaken. 
Ze sluiten aan bij de Community Land Trust beweging in Nederland die uitgaat van drievoudig 
eigenaarschap voor grond. Ook voor de evaluatie van effectiviteit van de (pacht)overeenkomst kan zij 
externe adviseurs inschakelen. 

Financiën 
Financiële middelen worden geworven bij filantropen die geloven in de maatschappelijke doelstelling van 
de stichting, danwel donateurs die willen bijdragen aan de realisatie van een specifieke natuurinclusieve 
boerderij. 

Grond en andere vaste activa worden pas verworven nadat hiervoor voldoende middelen gegarandeerd 
zijn. Op basis van eerste gesprekken, voorafgaand aan de oprichting van de Stichting, wordt verwacht 
dat er de periode 2020-2025 jaarlijks zo’n € 500.000 kapitaal beschikbaar komt, verdeeld over twee tot 
drie initiatieven per jaar met wisselende grondwens. De te verwerven vaste activa is afhankelijk van de 
herkomst van het kapitaal en beschikbaarheid van grond. 

Landbouwgrond is waardevast. Voor het bereiken van de doelstelling van de Stichting kan het echter 
zinvol zijn om landbouwgrond te vernatten of om te vormen naar natuurterrein of landschapselement. In 
dat geval wordt het vermogen van de Stichting kleiner. Dit vermogensverlies kan soms door subsidies  
opgevangen worden, soms ook niet. Het vermogen moet echter altijd groot genoeg blijven om aan de 
verplichtingen jegens leners te voldoen. 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor de bestuurswerkzaamheden van de Stichting. Zodra het 
budget het toelaat ontvangen bestuurders mogelijk wel onkostenvergoeding, bijvoorbeeld voor 
reiskosten.   

De voorzitter en de penningmeester hebben beiden inzicht in en toegang tot de bankrekening. Zij 
kunnen elkaar controleren.  

Het vermogen in de Stichting kan te nimmer beschikbaar gesteld worden aan initiatieven van 
bestuursleden. Mochten bestuursleden in een positie komen dat ze actief betrokken zijn bij een initiatief 
dat de Stichting wenst te ondersteunen, kan dat enkel wanneer zij voorafgaand aan enige besluitvorming 
hierover ontslag nemen als bestuurslid en de overblijvende bestuursleden een nieuw bestuurslid hebben 
aangesteld. Daarmee wordt voorkomen dat bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen van de 
Stichting alsof het hun eigen vermogen is. 

Verantwoording van activiteiten en financiële verantwoording 
(transparantie) 
Jaarlijks publiceert Stichting Grond voor de Patrijs een jaarverslag ter verantwoording van de activiteiten 
van het afgelopen jaar. Het eerste jaarverslag wordt in 2021 over 2020 gepubliceerd. Daarnaast wordt 
elk jaar een financieel verslag opgesteld ter verantwoording van besteding van ontvangen gelden. Beide 
verslagen worden op de website gepubliceerd en worden ter publicatie aangeboden aan de website van 
ANBI.nl. Daarmee voldoen we aan de eisen voor ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) 



Voorafgaand aan het boekjaar wordt door het bestuur een jaarplan en begroting opgemaakt. In de 
begroting en het jaarplan wordt een vooruitzicht geschetst van de activiteiten van het komende het jaar.  

Gegevens 
Stichting Grond voor de Patrijs 
Gerrit Zegelaarstraat 1 
6709 TA Wageningen 
stichting@grondvoordepatrijs.nl 
 

RSIN nummer: 861394392 
KVK nummer:  78434521 
IBAN: NL52 INGB 0007 2125 86 
TNV: St. Grond voor de Patrijs te Wageningen 
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