Investeren in de toekomst van
onze voedselketen.
Factsheet obligatielening Samen voor Grond II
Stichting BD Grondbeheer is een stichting die grond
aankoopt ten behoeve natuurvriendelijke boeren. De
stichting gebruikt daarvoor schenkgeld en
financieringen zoals deze obligatielening. De stichting is
een van de initiatiefnemers van Aardpeer, een beweging
die boeren de kans wil geven een toekomstbestendig
bedrijf op te bouwen.
Met deze obligatielening wil de stichting
landbouwgrond aankopen om die te kunnen verpachten
aan initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een
natuurvriendelijke landbouw. De missie en visie van
Aardpeer is gebaseerd op de uitgangspunten
natuurgedreven, sociaal verbonden en economisch
gedragen en draagt zo bij aan een gezonde aarde en
gezonde voeding.
Het doel is om voor € 3,1 miljoen aan obligaties uit te
geven en hiermee grond aan te kopen voor vijf
initiatieven waar de verbinding tussen boer, burger en
ons voedsel direct wordt gelegd. Het zijn
schoolvoorbeelden hoe burgers direct betrokken zijn bij
onze voedselproductie binnen een natuurvriendelijke
landbouw.

Beoogde opbrengst
Totaal €3,1 miljoen voor
nieuwe grondaankopen van
vijf objecten.
Objecten voor financiering
Herenboeren Aan den Drecht
Een kleinschalige
coöperatieve boerderij in
Leimuiden die voor haar
leden duurzaam, gezond en
smakelijk voedsel
produceert.
De Kleine Aarde
Een regionaal kennis- en
praktijkcentrum voor
regeneratieve landbouw in
Boxtel.
De Bosmantel
Een natuurinclusieve
tuinderij met winkel in
Andijk.
Fruitweelde
Een biologische dynamisch
zachtfruitbedrijf in Ingen.
CSA-tuinderij Ús Hôf
Onbespoten groenten van de
volle grond en koude kas,
geproduceerd voor haar
eigen ‘community’.

Een gezonde aarde, gezonde
voeding én een gezonde economie.
Hoe werkt het?
U kunt een of meerdere obligaties kopen van
€ 1.000 per stuk. Gedurende de looptijd
ontvangt u jaarlijks een rente van 1,3%. De
lening wordt na 15 jaar afgelost.
Let op!
Deelnemen aan de obligatielening brengt risico’s
met zich mee. Lees daarom het informatiememorandum goed, voordat u besluit om te
beleggen in de obligaties, om de risico’s en
voordelen te doorgronden. In het
informatiememorandum op
duurzaaminvesteren.nl/samen-voor-grond-II
vindt u een volledige beschrijving en de
voorwaarden van de obligatielening.
Contacteer ons
Heeft u vragen? U kunt ons e-mailen op
info@bdgrondbeheer.nl. Of raadpleeg onze
website www.bdgrondbeheer.nl.

Obligatie
€ 1.000 per stuk, rente
1,3% per jaar, looptijd
15 jaar.
Rendementsprofiel
Een grote
maatschappelijke
impact met een vast
financieel rendement.
Positieve impact op
Bodemkwaliteit
Biodiversiteit
Gezond voedsel
Sociale verbinding
Inschrijving
De inschrijving start op
16 december 2021 en
loopt tot 27 januari
2022.
Inschrijven kan op het
platform
duurzaaminvesteren.nl.

