
www.newbie-academy.eu 

PRACTISE ABSTRACT – BE3 

 

 

 

The NEWBIE network facilitates the development and                         This project has received funding from the 
dissemination of new business models, including new entry                 European Union’s Horizon 2020 research 

models, to the full range of new entrants – from successors                and innovation programme under grant 
to complete newcomers to the agricultural                                         agreement No 772835 

Toegang tot land 

 

Een introductie tot het systeem van "De 
Landgenoten" 

 

In 2014 werd het initiatief "De Landgenoten" opgezet uit 

een samenwerking van een verzameling organisaties die 

inzetten op biologische landbouw. Een coöperatie met 

gelijke naam werd in het leven geroepen. De bedoeling 

was om een antwoord te bieden op de stijgende 

landprijzen, landbouwers zonder opvolger en nieuwe 

landbouwers die geen land kunnen vinden of 

bekostigen. De organisatie zoekt naar beschikbaar land 

via de conventionele kanalen, maar krijgt ook donaties 

van particuliere landeigenaars en pacht. Wanneer het 

land in hun bezit of beheer is gekomen, wordt er naar 

een geschikte landbouwer gezocht die voldoet aan hun 

eisen. Deze landbouwers moeten organisch telen, maar 

kunnen klein of groot zijn en zowel nieuwkomer als 

ervaren teler. Ze krijgen dan een carrièrelang contract 

aangeboden. Wanneer een landbouwer de kosten van de 

overname niet kan bekostigen, kan ook hier het 

systeem van De Landgenoten een antwoord bieden. 

Landbouwers die beroep willen doen op de financiering 

moeten wel zelf de crowdfunding opzetten om de 

aankoop te bekostigen. 

 

Aanbevelingen  

 

De groei van de organisatie verloopt traag, mede door de 

steeds stijgende prijs van land. Maar de bedoeling is nog 

steeds om meer en meer landbouwers te helpen. Partners 

in de EU kunnen dit voorbeeld gebruiken als inspiratie 

voor een eigen initiatief. 
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Project Newbie 
 

Onze website: www.newbie-academy.eu 

 

Het Newbie consortium wil een breed platform creëren 

voor nieuwkomers en professionals die werken in het 

domein van nieuwkomers in de Europese landbouw. Ben 

je zelf nieuwkomer, of werk je in dit domein als 

adviseur, docent, financieel adviseur, groothandel, 

beleid, …? Dan nodigen we u uit om je te registreren op 

onze website. 

 

 

 

 

 

 

https://www.newbie-academy.eu/membership-nl/

