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Lunteren, 16-05-2006
Aanstaande donderdag 11 mei vond om 11.00 uur bij notaris Drapers de overdracht
plaats van de Drie Plasse Percelen, meer dan 3 hectare agrarische grond met houtwallen en oude eiken in het buitengebied van Lunteren. Samen met drie agrariërs koopt
het Lunters Landfonds deze grond in het buitengebied van Lunteren, om die te behouden voor agrarische activiteiten. De grond wordt toegankelijk voor publiek via een aan
te leggen Klompenpad.
De Drie Plasse Percelen zijn een uniek stukje Lunterse landbouwgrond, waar oud-eigenaar Aart
Plas de moderne landbouwmechanisatie aan zich voorbij heeft laten gaan. De prachtige houtwallen oude eiken herinneren daaraan. Vorig jaar voerde het Lunters Landfonds campagne om de
financiële middelen voor de aankoop binnen te halen.
Er waren echter ook andere geïnteresseerden, de aangrenzende agrariërs. Buurmans grond
komt immers maar één keer te koop. Maar de huidige eigenaar wilde niet ingaan op het gezamenlijk bod dat door de agrariërs was uitgebracht.
Het Lunters Landfonds wilde echter
graag samenwerken met deze boeren, omdat zoiets heel goed binnen
de doelstelling past. Het agrarisch
karakter van Lunteren kan alleen
behouden worden als er vitale landbouwbedrijven blijven.
Zodoende is een gezamenlijke koop
tot stand gebracht, met vier partijen: drie agrariërs en het Lunters
Landfonds. Alle drie de agrariërs
hebben precies het stukje dat ze
goed kunnen inpassen en het Landfonds heeft de “mooiste” stukken
gekocht. Totaal is er 3,28 ha gekocht voor een gemiddelde prijs van 35.000 euro per hectare.
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De betrokken agrariërs zijn Jos Groeneveld, de familie Leijen en Marinus van den Brandhoff. Bij
de koop zit ook Het Plasse Bosje, dat is aangekocht door A.J.W. van Voorthuijsen, sympathisant
van het Lunters Landfonds.
Met de overdracht wordt in Lunteren een unieke samenwerking beklonken tussen burgers en
boeren. Burgers die het karakter van van hun dorp willen behouden, nemen letterlijk een aandeel daarin door certificaten van het Lunters Landfonds te kopen. Op die manier blijft landbouwgrond in Lunteren beschikbaar voor agrarisch ondernemerschap. Burgers doen hun voordeel met
de eventuele waardestijging van hun certificaat, maar het belangrijkste resultaat is een mooi en
open agrarisch Lunteren, dat toegankelijk wordt gemaakt met een zogenoemd ‘Klompenpad’.
Een dorp met karakter en met echte boeren is veel mooier dan een buitenwijk van Ede, en in
Lunteren begrijpen ze dat. Met de eerste 50.000 euro aan certificaten op tafel, is er een landelijk
unieke samenwerking vertoond, die verder gaat dan “adopteer een koe” of “adopteer een kip”.
Meer informatie:
Voor meer informatie en eventuele interviews, ook met de betrokken agrariërs neemt u
contact op met Irene van der Marel, secretaris Lunters Landfonds, Postweg 110, 6741
ML, Lunteren, 0318 482850 (agrariër)
Henk Kieft, voorzitter, 0318 486414 (burger)
Foto’s van de Drie Plasse Percelen zijn beschikbaar op www.lunterslandfonds.nl/pers/

2

