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De Landgenoten is een
coöperatie en een
stichting die
landbouwgrond koopt
met het geld van
aandeelhouders en
schenkers om te
verhuren aan bioboeren.

JE BENT BOER EN JE ZOEKT GROND OF MIDDELEN?

P A G I N A  1

De Landgenoten zet in op
het beheer van gronden als
een common, een
gemeengoed waar de hele
maatschappij
verantwoordelijk voor is en
de vruchten van kan
plukken.

Met de middelen van meer
dan 1500 burgers verwierven
we 33 hectare landbouwgrond
in Vlaanderen. 

je gecertificeerd biologisch wil werken. 
je achter onze visie van grond in
gemeenschappelijk bezit staat.
je bereid bent om het gezicht te zijn
van een crowdfunding.

Je kan bij De Landgenoten terecht als: In ruil voor je engagement krijg je een
gebruiksovereenkomst voor de duur van je
loopbaan, alsook de garantie dat je inspanningen
om de bodem goed te verzorgen in de toekomst
niet verloren gaan: we beschermen de
landbouwgrond en natuurlijke
bodemvruchtbaarheid voor de volgende generatie.

JE MELDT JE AAN BIJ DE LANDGENOTEN... WAT DAN? 

In eerste instantie krijg je een
basisvragenlijst waarin we polsen
naar je ervaring en je ambities als
boer. Het zijn vragen zoals: Welk
bedrijf heb in je gedachten? Hoeveel
hectare heb je nodig? In welke regio
zoek je? 

Heb je al een bedrijf en wil je uitbreiden, dan
komen we op bedrijfsbezoek. Ben je starter, dan
vragen we een financieel plan op te maken en voor
te stellen. Is je plan voor de uitbreiding of opstart
haalbaar, dan start onze grondenzoektocht. Pas
nadat we grond vinden, start een
crowdfundingscampagne. 
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JE HEBT EEN BIOBEDRIJF
DAT JE WIL OVERLATEN? 

Heb je een landbouwbedrijf
dat je wil overlaten aan een
andere bioboer (met garantie
dat je bedrijf bio blijft), dan
kan je ook bij ons terecht. We
zoeken samen een overnemer
waarbij de De Landgenoten de
gronden (geheel of
gedeeltelijk) aankoopt.
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Gegevens van zomer 2021. 
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