Vrije grond – Kapitaal en Geldkringloop
Maria Tak van Poortvliet bracht de BD-landbouw naar Nederland. Al in
1926 startte zij Loverendale. Zij begreep dat privé-grondbezit een gezonde landbouw in de weg staat en nam het revolutionaire besluit om
haar landerijen – familiebezit gedurende vele generaties – over te dragen aan Loverendale Cultuurmaatschappij. Zij vertrouwde haar grond toe
aan het algemeen maatschappelijk belang: gezonde voedselvoorziening.
Tekst_Andries Palmboom Foto’s_Annelijn Steenbruggen, Loverendale en Dick Boschloo
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De BD-landbouw kan ons echter inspireren:
40 jaar geleden was het ondenkbaar dat BIO

Odin als voorbeeld
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Binnen de Sleipnir-groep is Odin de groot-
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privé-bezit. Het kapitaal is geneutraliseerd. De

wederkerigheid, waarin de spelers oprechte
interesse hebben in elkaar.”
www.odin.nl

