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STICHTING HET ANKER- BRUMMEN

Laatste ontwikkelingen: *Het is gelukt: land is aangekocht!
Stichting Het Anker heeft de 3 hectare land
van de buren op de Hogenenk aangekocht!

Het verloop op een rij:
* Donderdag 6 december 13:00 uur: kijkdag op het te koop
staande land in aanwezigheid van makelaar Thoma&Bennink
landereienbureau. Later die middag strategisch overleg met
makelaar/ adviseur van de Stichting André Olden over de
hoogte van de bieding.
* Maandagmiddag 17 december voor 17:00 uur: inlevering
inschrijfformulier met bieding bij Thoma&Bennink .
* Dinsdagochtend 18 december om 11 uur: openen van de
enveloppen met de biedingen. Er waren er drie: van de boer
die eerder het land pachtte, de provincie Gelderland en van
stichting Het Anker.
Resultaat: de Stichting heeft het hoogste bod uitgebracht!
* Woensdagochtend 19 december: bericht van makelaar
Thoma&Bennink: de Stichting is de aankopende partij
geworden.
* Maandagmiddag 24 december zijn door 2 bestuursleden
van de Stichting de handtekeningen gezet onder het
koopcontract.
* Vrijdagochtend 25 januari is de overdracht bij Tap en van
Hoff notarissen in Doetinchem.
*Vrijdagavond 25 januari: het bestuur laat de kurken ploffen
samen met de obligatienemers en project ondersteuners,
tuinders en boeren.

Aan de slag met landschapsherstel
Concrete plannen kunnen nu ontwikkeld en uitgevoerd
worden om een begin te maken met het landschapsherstel
op de Hogenenk.
De verworven 3 ha landbouwgrond aangrenzend aan het
huiskavel van boerderij Het Anker worden ingericht als
blijvend bloem-/kruidenrijk grasland.

Omzoomd door (voedsel)boomsingels en vlechthagen.
Met ver uit elkaar staande hoogstam fruitbomen
(‘Streuobstwiese’).
Eerst wordt de bodem ‘opgekrikt’ met biologische
potstalmest en compost.
Daarna volgen grondbewerkingen en inzaaien met het juiste
gras/kruiden mengsel.
De stroken voor de singels en de hagen moeten bewerkt en
plantklaar gemaakt. De juiste soorten en hoeveelheden
plantgoed uitgezocht en besteld bij onze vaste bomen en
struiken leverancier van biologisch, inheems
uitgangsmateriaal: de Valckenhof te Reek. En daarna dan
nog eens een keer alles inplanten!
Het land moet ook opgemeten worden door het Kadaster
zodat we de heiningen op de juiste plekken kunnen
neerzetten.
Wanneer alles mooi aan de groei is – grasmat en bomen &
struiken – kan het vee erin van Bio Boerderij de Kruytbosch.
Het zal een groot verschil maken met de voortdurende
maisteelt van de afgelopen jaren!

Levend Land Goed Hogenenk
De aankoop van het nieuwe land maakt onderdeel uit van
een grotere visie op landschapsontwikkeling.
Die behelst bevordering van landschapsherstel op de hele
Hogenenk en hulp bij opleving van de biodiversiteit in al zijn
facetten.
Onderstaande link bevat de motivatie die de initiatiefgroep
heeft verwoord bij de inzending van haar visie bij de
Prijsvraag brood en Spelen - uitgeschreven door het college
van rijks adviseurs.
https://www.prijsvraagbroodenspelen.nl/inzendingen/levend
+land+goed
De initiatiefgroep bestaat uit bestuursleden en adviseurs van
stichting Het Anker, Stichting Hogenenk en de tuinders van
biologisch-dynamisch landbouwbedrijf de Meander.

Waarom koopt de Stichting eigenlijk land?
Omdat de gelegenheid zich voordoet. Land van de buren is
maar een keer te koop.
Omdat het geen filosofische luxe is maar prangende
noodzaak.
Omdat we het ons - eigenlijk - gewoonweg in dit
tijdsgewricht niet meer kunnen permitteren om kansen te
negeren.

Om het verschil te gaan maken door het omkeren van een
neerwaartse ontwikkeling van het landschap met afbraak
van biodiversiteit.
Om een generaties overstijgende, kleinkindbestendige lange
termijn visie in de praktijk uit te voeren.
Omdat dat uiteraard overal kan – beginnen wij eerst maar
eens naast de deur om vanaf de basis – de grond – een
natuurinclusief agrarisch Levend Land Goed Hogenenk op te
helpen bouwen.

Wilt u het landschapsherstel op de
Hogenenk ook steunen? Helpt u mee het
verschil te maken?
Hieronder de voorbeelden van vormen van financiële steun.
* U kunt een obligatie nemen.
Stichting Het Anker heeft t.b.v. de aankoop de
Obligatielening Landaankoop Hogenenk uitgegeven.
Voor een totaalbedrag van € 250.000.
Er zijn 10 Obligaties met een nominale waarde van € 25.000
uitgegeven.
De Stichting waardeert het buitengewoon dat er al een
behoorlijk aantal Obligaties zijn genomen en dat het project
een warm hart toegedragen wordt.
Er zijn nog enkele obligaties beschikbaar. Die willen we ook
heel graag ondergebracht zien bij ‘supporters’ van dit
project.
Iets voor u? Of meent u dat iemand die u kent dit moet
weten?

* U kunt de landaankoop steunen door een schenking. De
vierkante meter prijs is afgerond € 7.00. Voor € 7.00 of een
veelvoud daarvan ‘koopt’ u als het ware een aantal
vierkante meters (of are) land ‘vrij’. Elke meter telt! (zie voor
rekeningnummer stichting Het Anker onderstaand).
* U kunt ook steunen door een substantiëlere schenking te
doen die aftrekbaar is voor uw inkomstenbelasting aangifte
via een storting op onze rekening bij Stichting Triodos
Foundation. Deze heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling)status. Neemt u in dat geval a.u.b. contact op met
de Stichting. (Zie onderstaande gegevens).
* U kunt een lening verstrekken zoals die nog steeds
gehanteerd wordt n.a.v. de aankoop van boerderij en
bijbehorende landbouwgronden. Deze lening noemen wij
ook een obligatielening.
Eén obligatie heeft hierbij de waarde van € 1000.00.
Zo’n lening betreft dus minimaal € 1000.00 of een meervoud
daarvan.
Met verschillende looptijden van 5 of 10 jaar.
Doordat de Stichting na afloop van deze termijnen aflost,
tenzij men wil verlengen met eenzelfde termijn, geeft zij met
enige regelmaat nieuwe obligaties uit.
Wanneer er genoeg animo is om mee te doen met deze
kleinere leenbedragen voor de landaankoop kan de
Stichting daarmee een Obligatielening Landaankoop
Hogenenk ‘vullen’.
Op die manier kunt u samen met andere leners de
landaankoop mede mogelijk maken. Neemt u voor vragen
hierover a.u.b. contact op met de Stichting.

Wij sturen u graag het uitgebreide informatie memorandum
Obligatielening Landaankoop Hogenenk toe.
Voor informatie zie onderstaand e-mailadres en/of
telefoonnummers.

Het bestuur van de stichting wenst u allen het beste voor het kalenderjaar 2019. Veel
heil en zegen in een herstellend landschap op de Hogenenk!
Colofon:
Deze nieuwsbrief is een onregelmatige (minimaal jaarlijkse) uitgave van Stichting Het Anker te Brummen. Niets uit
deze uitgave mag zomaar geciteerd of overgenomen worden tenzij na overleg met en toestemming van de
Stichting.
Stichting Het Anker faciliteert, stimuleert, continueert en ontwikkelt biologisch- dynamische landbouw in Brummen
en omstreken in de meest ruime zin van het woord. Dat doet zij samen met alle betrokken leners en schenkers,
donateurs, adviseurs, mee- en dwarsdenkers en allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij haar doelstellingen.
Daarbij laat zij zich op ondogmatische wijze inspireren door zienswijzen die passen bij die doelstellingen.
Heeft U vragen over de statuten, het beleidsplan van de Stichting of de jaarcijfers, begroting, schenken of lenen,
donateur worden, meewerken aan projecten, of wilt U iets melden? Dan kunt U contact opnemen via de telefoon:
0575-564227, de fax: 0575-564227, mobiel: 06 42 78 74 19 (Henk Wansink) mobiel: 0653 75 23 97 (Ronnie Horstman),
of via e-mail: demeander.bd@planet.nl U krijgt antwoord op zo kort mogelijke termijn. Het bankrekeningnummer
van de Stichting is: NL 62 TRIO 0254 8208 32. K.v.K.nr.: 56310315. Bestuur: Henk Wansink- voorzitter, Wim Littooijpenningmeester, Jan Weijsenfeld- secretaris, Wim van Grasstek- lid bestuur, Piet Moerkens- lid bestuur. Adviseur
Stichting: Ronnie Horstman.

