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Informatie over nieuwe ontwikkelingen: 

*Agrarisch landgoed op de Hogenenk, *Uitbreiding door grondaankoop,*Sluiten van 

kringlopen in een natuur inclusief landschap, *Oproep, *Vooraankondiging ……                                                                                                                                                               

 

Agrarisch ‘Levend Land Goed’ op de 

Hogenenk                                                                                                             

Zoals in de laatste nieuwsbrief van begin dit jaar al gemeld 

werd ontwikkelen leden en adviseurs van het bestuur van de 

Stichting, leden van Stichting Hogenenk en de tuinders van 

vof de Meander  een visie om te trachten een blijvend 

landschapsherstel op de Hogenenk te kunnen helpen 

bewerkstelligen.                                                                                  

Daartoe is er ook dit jaar weer verschillende keren overleg 

geweest met de gemeente op wethouderlijk en ambtelijk 

niveau en ook  met uitvoerenden van het Waterschap Vallei 

en Veluwe.                                                                                                     

De idee van het Levend Land Goed is om de biodiversiteit in 

al zijn facetten weer te doen opleven.                                                  

Door:                                                                                                          

*Gerichte maatregelen te nemen in de bewerking van de 

bodem. *Het herstel van beek begeleidende beplanting 

langs de Rhienderense en de Oude Brummense Beek in 

overleg met het Waterschap te bevorderen.  *Verkavelingen 

weer zichtbaar te maken door aanplant van veelzijdige 

(vlecht)hagen en (voedsel)boomsingels.  *Aanplant van 

verstrooid staande hoogstam fruitbomen. *Het grondgebruik 

van de percelen af te stemmen op de grondslag ter plekke – 

akkerbouw op de hogere percelen en weilanden op de 

lagere. *Het inzaaien van de weides met kruiden- en 

bloemrijke grassen-mengsels voor een zo divers mogelijk 

voeraanbod voor (vlees)vee. *Het volledig afzien van gebruik 

van biociden om zodoende de insectenwereld een kans te 

geven zich te herstellen. *Het achterwege laten van 

injecteren van drijfmest en het strooien van kunstmest om het 

bodemleven een kans te geven zich te herstellen.                                                                           

In de idee en de uitwerking van een landgoed ligt  

dienstbaarheid aan generaties besloten. Het gaat om de 

lange termijn. Optimaal beheer van bodem, plant, dier en 

samenwerkende uitvoerenden kunnen een het korte termijn 

denken overstijgende bezigheid worden. Toekomstlandbouw-

cultuur in al zijn facetten, die doorgegeven kan worden.                                                                                                                                                  

 

 

 

Uitbreiding door grondaankoop 

                                                                                                                           

Dit  najaar 2018 komt 3 hectare land aangrenzend aan de 

huiskavel bij boerderij Het Anker in de verkoop. En u weet: 

land van de buren is maar één maal te koop.                                      

Het bestuur van de Stichting heeft derhalve besloten om te 

trachten deze grond te verwerven om alvast een eerste stap 

te kunnen gaan zetten om in eigen regie bovengenoemd 

landschapsherstel op de Hogenenk te helpen bevorderen. 

Ondersteuning bij de inrichting met (voedsel)boomsingels, 

hagen en verspreide landschapselementen, zoals hierboven 

beschreven, wordt aangeboden door de gemeente die 

daardoor aan een gedeelte van haar landschaps- 

compensatie verplichtingen kan voldoen. 

Daartoe wil de Stichting de obligatielening Landaankoop 

Hogenenk uitgeven.                                                                                       

Voor een totaal bedrag van € 250.000.                                          

Er worden 10 Obligaties met nominale waarde van  € 25.000 

uitgegeven.                                                                                     

Zodoende is zij op zoek naar obligatiehouders die een of 

meerdere van deze obligaties willen nemen.                                 

Enkele toezeggingen zijn reeds gedaan.  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind u het informatie 

memorandum Obligaties Landaankoop Hogenenk.                    

Daarin vindt u alle relevante  informatie.                                                                

Het bestuur van de Stichting kan zich voorstellen dat  u dit 

project met toekomstwaarde wilt steunen, maar dat het 

bedrag van deze obligatie uw financiële perken te buiten 

gaat.                                                                                                     

Steunen kan altijd – ook zonder obligatie landaankoop.   

Hoe? Op verschillende wijze:                                                                        

*U kunt een schenking doneren voor de landaankoop- (de 

Stichting begroot de vierkante meterprijs op tussen de € 6.80 

en € 7.00). U ‘koopt’ met uw schenking dan a.h.w. een aantal 

vierkante meter (of are) land ‘vrij’. (Zie onderstaande 

gegevens).                                                                                                 



 

 

* U kunt een substantiële schenking doen die aftrekbaar is 

voor de inkomstenbelasting via  storting op onze rekening bij 

de TRIODOS Foundation. Deze heeft een ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) status. Neemt u in dat geval a.u.b. even 

contact op met de Stichting. ( Zie onderstaande gegevens).       

*U kunt ook  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 3, 5 of 10 jaar. Doordat de 

Stichting na verloop van deze termijnen aflost, tenzij men wil 

verlengen met eenzelfde termijn, geeft zij met enige 

regelmaat nieuwe obligaties uit.                                                                                                    

Wanneer er veel animo is om mee te doen met kleinere 

leenbedragen voor de nieuwe landaankoop overweegt de 

Stichting om daarvan dan zelf een Obligatielening 

Landaankoop  Hogenenk te financieren.                                                            

Op die manier kunt u samen met andere leners de 

Landaankoop Hogenenk  ondersteunen.                           

Neemt u voor vragen hierover a.u.b. contact op met de 

Stichting. 

 

Sluiten van kringlopen in een natuur inclusief 

landschap                                                                              

De Stichting is voornemens om de te verwerven grond zodra 

die aangekocht is voor een biologische bedrijfsvoering in te 

richten als blijvend bloem-/kruidenrijk grasland voor vlees- of 

jongvee.                                                                                         

Omzoomd zal het geheel worden met (voedsel)boomsingels. 

De verkavelingen binnen het perceel worden uitgevoerd 

middels vlechthagen, die – zolang het plantgoed nog klein is 

– zullen worden uit gerasterd met draad.                                    

Verspreid zullen hoogstamfruitbomen worden aangeplant. 

Het perceel zal blijvend biologisch worden beheerd , hetgeen 

ook vastgelegd zal worden in de pachtovereenkomst. 

Oriënterend gesprek met de potentiële pachter heeft  reeds 

plaatsgevonden en mondelinge afspraken zijn gemaakt. 

Pachter zal worden Biologische Boerderij De Kruytbosch van 

de familie Holtslag uit Hall.                                                               

Diepgevroren vlees van het rundvee van de Kruytbosch is al 

verkrijgbaar in de boerderijwinkel van de Meander.                                                                                                  

Wanneer al deze plannen doorgang mogen vinden, loopt dit 

vleesvee straks in de wei naast de tuinderij. En kunnen 

bezoekers en klanten een kijkje ‘over-de-draad’ nemen om 

ze te zien grazen.                                                                      

Antibiotica-vrije runderpotstalmest betrekt de Meander nu al 

van de Kruytbosch.                                                                                                       

Een nieuwe benadering van het gemengde landbouwbedrijf  

als natuur inclusieve landbouw zou met het verwerven van dit 

land weer een stapje dichterbij kunnen komen. 

OPROEP

Hebt u interesse om mee te doen in ontwikkeling van natuur inclusieve b.d. landbouw door 

middel van een schenking of door het nemen van een obligatie?  Of door gewoon mee te 

denken met het ontwikkelen van landschapsherstel en mogelijkheden ziet om dit te 

verwezenlijken? Meldt u dan met uw vragen en suggesties. Zie onderstaande e-mail adressen 
en/of telefoonnummers.

Vooraankondiging: 

 

2019 is een gedenkwaardig jaar. 70 jaar geleden begon in 1949 met het vestigen van 

heilpaedogogisch instituut ‘de Michaëlshoeve’ op landgoed ‘Quazenbosch’ aan de 

Zutphensestraat het bedrijven van biologisch – dynamische landbouw op en in Brummense 

grond. Een feestcommissie gaat ermee aan de slag. T.z.t. hoort u hier meer van.                                                                                                                  

 

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, 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, of via e-mail: vrijmakerij@hetankerbrummen.nl . of: 

demeander.bd@planet.nl U krijgt altijd 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 Littooij- 

penningmeester, Jan Weijsenfeld- secretaris, Wim van Grasstek- lid bestuur, Piet Moerkens- lid bestuur. Adviseur  

Stichting: Ronnie Horstman. 
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