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Inleiding

De stichting heeft als doel het "…bevorderen van - en bijdragen
aan:

a. het creëren van ruimte voor - en faciliteren van
experimenten om evenwichtiger samen te kunnen leven met
de niet-mens op (landbouw-)grond; en
b. het ecologisch herstel van het landschap en van
(landbouw-)gronden, waarbij er meer ruimte ontstaat voor
niet-menselijk leven… ”.

Dit probeert de stichting op een aantal manieren te doen, waarvan
het “vrijkopen” van land de belangrijkste is. Dit vrijkopen
behelst het financieren van projecten die land omvormen dat
voorheen werd gebruikt voor monocultuur tot een plek waar de mens
niet centraal staat. Een plek waar mens en ander leven in
solidariteit met elkaar samenleven. Een sociaal experiment waar op
het grootste deel de niet-mens (“de natuur”) floreert, en op een
klein deel op sociale wijze ecologisch voedsel (een basisbehoefte)
geteeld wordt voor de mens.

De stichting is primair een financieringsinstrument zonder
winstoogmerk en beoogt uitsluitend het algemeen belang te dienen.
Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop uitvoering wordt
gegeven aan het nastreven van de geformuleerde doelstelling.

Probleemstelling

Huidige situatie

De landbouw is verworden tot een systeem waarin monocultuur
floreert, bodems degraderen en planten en dieren uitsterven. Een
systeem waar vooral plek is voor hetgeen waar geld mee te
verdienen valt. Dit geldt mondiaal, maar zeker in de Nederlandse
context. Aan deze ontwikkelingen is de individuele boer niet
schuldig. Boeren zitten opgescheept met grote schulden bij de
Rabobank, zijn verwikkeld in landbouwbeleid dat schaalvergroting
nastreeft, hebben het te doen met lage supermarktprijzen en een
sterke agri-business lobby.

Nederlandse landbouwgrond hoort bij de duurste op aarde1. Met een
stuk land ter grootte van een “normale boerderij” is erg veel geld
gemoeid, daarom moet je voor toegang tot kapitaal als boer-in-spé
laten zien dat je op korte termijn zoveel mogelijk geld kunt

1 De Nederlandse landbouwgrond hoort bij de duurste op aarde. In 2020 bijna € 63.000,- per
hectare, tien keer zoveel als in Frankrijk. Deze grote financiële druk bemoeilijkt de toegang tot
land voor beginnende en kleine boeren/landverzorgers, zorgt voor maximale concurrentie en geeft
de Rabobank & co. veel invloed. Dit alles leidt tot monoculturen van raaigras en snijmaïs voor de
veeteelt, met veel gif en kunstmest. Het is geen verrassing dat de biodiversiteit hieronder te
leiden heeft.
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verdienen. Dit kan haast alleen met een combinatie van onder meer
fossiele brandstoffen en monocultuur.

Alternatieven schieten tekort

Er zijn biologische- en biodynamische-boeren die op een manier het
land bebouwen waarbij minder geweld is gemoeid dan in de “gangbare
landbouw”, echter ook zij zijn over het algemeen onderhevig aan
marktwerking (aan de ene kant door grondprijzen en aan de andere
door (biologische-)supermarkt prijzen) en zo wordt ook hun werk
grotendeels beperkt tot het in stand houden van monoculturen (denk
aan een groot veld met enkel voedermaïs of raaigras, of een akker
met enkel uien).

Het opkomende, kleinschalige community-supported-agriculture (CSA)
weet aan de kant van grondprijzen gedeeltelijk aan marktwerking te
ontkomen: de CSA-tuinder heeft in de regel slechts één hectare of
minder in beheer, en verkoopt zijn waar direct en lokaal aan de
verbruiker. In deze kleinschalige, idealistische tuinen wordt veel
met de hand (dus met weinig fossiele brandstoffen) gewerkt en is
veel plek voor sociale en -in mindere mate– ecologische
diversiteit. De kleinschaligheid is zowel de kracht als de zwakte
van CSA: doordat de gangbare boer in Nederland gemiddeld meer dan
30 hectare bebouwd kunnen er een hoop idealistische kleine
tuinders bijkomen, zonder dat er in het grotere plaatje veel
veranderd. Op dit moment zijn er een ongeveer 200 CSA boeren
actief, maar samen beheren ze minder land dan één grote gangbare
boer, meestal met kortlopende geliberaliseerde pachtcontracten. De
idealistische boer is door de markt gemarginaliseerd.

Toegang tot land voor idealisten en niet-menselijk leven

Het moet anders. In deze tijd van klimaat- en ecologische crises,
crises die leiden tot gigantisch verlies van biodiversiteit, moet
er weer meer ruimte komen voor het niet-menselijk leven / de
niet-mens (vogels, planten, schimmels et cetera)2.

De stichting streeft naar een evenwichtiger samenleven van de mens
en haar omgeving. Dit doet de stichting door meer toegang tot land
mogelijk te maken voor (1) de niet-mens en (2) haar menselijke
beschermers: kleinschalige, idealistische boeren/landverzorgers.
Deze twee groepen zijn beide gemarginaliseerd in de huidige
landbouwpraktijk.

Kapitaloceen wil dat idealistische landbouwers (de huidige en de
toekomstige) méér invloed krijgen en — letterlijk — meer ruimte
innemen. Stichting Kapitaloceen is een experiment tegen
monocultuur in de breedste zin van het woord, en vóór meer
diversiteit en rechtvaardigheid in de landbouw.

2 Zie voetnoot 1
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Doelstelling

De stichting heeft tot doel het bevorderen van - en bijdragen
aan:

a. het creëren van ruimte voor - en faciliteren van
experimenten om evenwichtiger samen te kunnen leven met
de niet-mens op (landbouw-)grond; en
b. het ecologisch herstel van het landschap en van
(landbouw)gronden, waarbij er meer ruimte ontstaat voor
niet- menselijk leven,

en verder al hetgeen met daarmee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Zo staat het doel van stichting Kapitaloceen beschreven in haar
statuten.

Om dit doel te bereiken heeft de stichting een model
ontwikkeld dat wordt uitgelegd in het volgende hoofdstuk: “land
vrijkopen”. De bovenstaande, breed geformuleerde doelstelling
behelst in ieder geval de volgende subdoelen:

(i) Ecologie: het creëren van ruimte voor niet-menselijk leven
buiten bestaande “natuurgebieden”.
(ii) Economie (1): deze ruimte te ontwerpen op een wijze waarbij
economische motieven grotendeels worden uitgebannen, en
ecologische motieven leiden.
(iii) Agronomie: Plek en invloed creëren voor idealistische,
kleinschalige boeren/landverzorgers.
(iv) Filosofie: De dichotomie tussen cultuur en natuur met fysieke
experimenten bevragen.
(v) Technologie: De mogelijkheden voor kleinschalige landbouw
zonder fossiele brandstoffen onderzoeken.
(vi) Recht: Legale structuren onderzoeken die persoonlijk (en
eventueel speculatief) eigendom van land kunnen vervangen voor
collectieve zorg, voor de lange (liefst oneindige) termijn; en
deze (uiteraard zonder financiële motieven) delen.
(vii) Bewegingsopbouw: Kennis genereren, delen en vergelijkbare
projecten steunen en inspireren.
(viii) economie (2): Modellen van solidaire betaling testen en
promoten.3

Agro-ecologie

Een groot deel van wat stichting Kapitaloceen probeert te
bewerkstelligen past binnen de sociale, ecologische beweging:
agro-ecologie. Kapitaloceen volgt de definitie van Wikipedia.
Agro-ecologie is:

… een ecologische benadering van de landbouw waarbij optimaal
gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen en

3 Modellen met als basis: van ieder naar zijn vermogen, voor ieder naar zijn
behoeften, zoals beschreven in het boek: “Eerlijk loon”, door Elske Hageraats,
2021; zie: https://toekomstboeren.nl/eerlijkloon/ .

https://toekomstboeren.nl/eerlijkloon/
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diensten, zonder deze te beschadigen. Naast de ecologische
aspecten worden ook de sociale aspecten van het
landbouwsysteem integraal meegenomen. De term wordt gebruikt
voor de wetenschappelijke discipline, de landbouwpraktijk, en
de sociale en politieke beweging die zich voor deze
benadering inzet. Agro-ecologie is niet gekoppeld aan één
bepaalde landbouwmethode, maar sluit aan bij diverse
benaderingen in de duurzame landbouw die een alternatief
bieden voor de gangbare industriële landbouw.4

4 Agro-ecologie is een goed afgebakend begrip, zie:
https://toekomstboeren.nl/principes/
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Het Kapitaloceen-model: land
“vrijkopen”

De centrale activiteit van stichting Kapitaloceen is het
verzamelen van kapitaal voor het “vrijkopen” van individuele
stukken landbouwgrond die voorheen werd gebruikt voor
monocultuur/intensieve veeteelt. Van deze grond leven vanaf het
moment dat het gekocht is een kleine groep mensen en een grote
groep niet-mensen samen. En samen beslissen ze, zo goed en zo
kwaad als dat gaat, wat er gebeurt.

Daarbij wordt de grond via de volgende sleutel verdeeld: minimaal
50 procent van de grond is gereserveerd voor niet-mensen; maximaal
tien procent voor mensen; en op de rest (maximaal 40 procent)
wordt eerlijk gedeeld en samen geleefd. Dit lijkt gesimplificeerd
bijvoorbeeld op een kleine ecologische tuinderij, een groot en
extensief ‘voedselbos’ en veel plek voor de niet-mens om te doen
waar ze zin in heeft. De boer/landverzorger “betaalt” voor het
gebruik van de grond in natura, door te zorgen voor de uitgebreide
toegang tot land voor de niet-mens5, door haar taak als beheerder
kosteloos uit te voeren — in financieel opzicht betaald ze
evenveel als de vogels met wie ze samenleeft: niets. De stichting
verleent zo toegang tot land aan hen voor wie “de markt” dit niet
kan: idealisten en niet-mensen. De percentages resulteren in een
grote winst van ecologie/biodiversiteit op in ieder geval 90
procent van omgevormde land; een veel grotere winst dan de winst
die biologische of biodynamische landbouw kan bewerkstelligen.
Op de tien procent die voornamelijk voor de mens gereserveerd is,
mag nooit landbouwgif of kunstmest gebruikt worden, ook moet het
gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum beperkt worden;
wederom strengere eisen dan in de biologische landbouw.

Stichting Kapitaloceen is enkel een financieringsvehikel en koopt
zelf geen land aan. Ze gebruikt donaties en rentevrije leningen om
rentevrije hypotheken met strikte voorwaarden te verstrekken aan
zogenaamde “landverenigingen” (zie het kopje “de Landvereniging”).
Deze landverenigingen kopen land aan. Als ze niet voldoen aan de
strikte voorwaarden worden ze geboden het land weer te verkopen en
de hypotheek af te lossen. De statuten van de landverenigingen
moeten geschreven zijn volgens Kapitaloceen model en persoonlijk
gewin uitbannen. Stichting Kapitaloceen is zelf “wakend lid” van
deze landvereniging, dit betekent dat ze vetorecht heeft bij
belangrijke besluiten, waaronder, onder meer: de aankoop en
verkoop van land, statutenwijzigingen en het aangaan van leningen.

5 In meer conventionele taal: de boer/landverzorger betaald in natura door werk in
de vorm van natuurbeheer. In een voormalige monocultuur wordt door de
boer/landverzorger, in samenwerking met o.a. de ecologen en denkers in onze raad
van advies, zo ingegrepen dat de niet-mens zich thuis voelt, dat de “natuur”
floreert.
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Land dat gedeeltelijk wordt gefinancierd met geleend geld biedt
geen hypothecaire zekerheid voor de geldschieters. Eventuele
geldschieters genieten nooit het (eerste) recht van hypotheek.
Eventuele risico’s worden naar rato doorberekend aan
geldschieters.

De bovengenoemde “landvereniging” verpacht het land voor nul euro
(onder strikte voorwaarden) aan idealistische
landbouwers/landverzorgers. Het gratis verpachten is enerzijds een
idealistische keuze (de boeren betalen net zoveel als de vogels)
maar anderzijds kan het gezien worden als een korting in ruil voor
het beheer/verzorgen van het land dat bestemd is voor niet mensen
(50 - 90% van het oppervlakte); voor het mogelijk maken dat
niet-menselijk leven floreert. Doordat Kapitaloceen enkel giften
en rentevrije leningen als financieringsmiddelen gebruikt, en het
team van stichting Kapitaloceen werkt op vrijwillige basis, is er
ook geen financiële reden om pacht te vragen. Nogmaals: de
stichting wil een ruimte creëren waar economische afwegingen een
minimale, of geen rol spelen, omdat juist economische motieven ten
grondslag liggen aan de planetaire plundering.6 Plundering van het
land én het niet-menselijk leven waarmee de mens het land deelt.

Het werk van stichting Kapitaloceen behelst een postkapitalistisch7

experiment in een kapitalistische ruimte.8 Een experiment dat
kapitaal nodig heeft, maar het weigert te accumuleren bij
individuen. Door de gekozen juridische vorm (met strikte
voorwaarden in de hypotheekakten en in de statuten van de
stichting en de landverenigingen) zorgt Kapitaloceen ervoor dat
géén individu ooit profijt kan hebben van eventuele waardestijging
van het beheerde vastgoed, en zo wordt gestreefd naar het maken
van collectief non-eigendom. Dit alles binnen de wet waarin
vastgoed in de regel een juridische eigenaar moét hebben.
Kapitaloceen probeert een ruimte te creëren waar de vraag ‘wie is
de eigenaar?' van minimale betekenis is en waar de vraag: ‘wie
heeft toegang, en onder welke voorwaarde?’ Centraal staat

Door middel van (1) de strikte voorwaarden in haar statuten en in
de hypotheken aan landverenigingen, en (2) een juridische
structuur die individuele macht maximaal poogt op te breken, zal
de stichting, zo goed als ze kan, eens vergaard land nooit weer in
privaat eigendom laten geraken. Dit betekent ook dat toegang tot
land die de stichting verschaft voor mens en niet-mens in principe
langdurig is. Dit is zowel nodig voor bomen die moeten groeien,
als voor boeren, die zo kunnen wortelen in een omgeving.

Bovenstaand Kapitaloceen-model is schematisch gevat in bijlage één.

8 Vaak een “kapitalistische ruïne”; in de woorden van antropoloog Anna Tsing

7 “Postkapitalisme” is een term uit het publiek- en academisch debat, zie voor een
bespreking hiervan bijvoorbeeld: Fisher, Mark. “Postcapitalist Desire” (2021).

6 Zie:
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/23/stop-planetaire-plundering-en-wees-solidair-m
et-de-boeren-a4134457



9

De landvereniging

Binnen het Kapitaloceen-model is gekozen om naast de stichting als
juridische persoon voor ieder “vrijkoop”-project een vereniging op
te richten. Deze verenigingen noemen we landverenigingen. Het zijn
verenigingen met specifieke statuten die het mogelijk maken dat
(1) stichting Kapitaloceen haar doelstellingen kan waarborgen
zonder zelf eigendom te vergaren, (2) de stichting meerdere
projecten kan financieren zonder zelf grootgrondbezitter te
worden9, (3) buiten de strikte voorwaarden van de stichting de
autonomie van de landverzorgers gewaarborgd is, (4) bij ieder
project een losse, controleerbare juridische entiteit bestaat
waardoor, onder andere, (5) ieder eventueel persoonlijk gewin uit
(eventueel stijgende grondprijzen) onmogelijk moet maken gemaakt.

In de statuten van elke landvereniging staat dat voor transacties
die met grond en eigendom of erfpacht te maken hebben, de stem van
stichting Kapitaloceen nodig is (d.w.z.: stichting Kapitaloceen is
lid van de vereniging, en voor een lijst van beslissingen is
volledige consensus nodig; onder andere: de aankoop en verkoop van
land, statutenwijzigingen en het aangaan van meer leningen).

De landvereniging doet er alles aan om het gekochte land nooit
meer te verkopen. Door de juridische structuur is er enkel sprake
van privaat eigendom in de juridische zin, doordat het duo van
landvereniging en stichting de strikte voorwaarden bepalen
waaronder het land wordt gebruikt, en doordat de vereniging het
land in principe nooit meer verkoopt, is de vraag: ‘wie is de
eigenaar?' van minimale betekenis is en waar de vraag: ‘wie heeft
toegang, en onder welke voorwaarde?’ leidend. Je zou kunnen
spreken van een soort eeuwige meent of commons10; echter bestaat de
groep die de grond deelt niet enkel uit mensen (zoals de vroegere
meent) maar ook uit andere levensvormen: niet-mensen (wie wil mag
hier nog altijd “natuur” lezen; zie voetnoot 1).

De landvereniging verpacht het land onder de strikte voorwaarden
van Kapitaloceen (die zijn opgenomen in de hypotheek) aan een
pachter (natuurlijke persoon of rechtspersoon). De hoogte van de
pacht is nul euro. Dit geeft de pachter geen onzakelijk voordeel
omdat ze in ruil voor de tien procent waarvan de pachter leeft ze
verplicht is de 90 procent van het land waar ze samenleeft met
ander leven, te beheren. Dit is een win-win situatie voor beide
partijen. Een blik in de begroting van natuurbeheerorganisaties
ziet dat ongeveer de helft van de middelen opgaan aan
natuurbeheer. Als we dit vergelijken met het eerste project naar
kapitaloceen-model zien we de voordelen: vier-en-een-halve hectare
land (de grootte van het eerste project, zie: programma) ongeveer
drie tot vijfduizend euro om te pachten per jaar. Vijfduizend euro
is lang niet voldoende om de 50 tot 90 procent van een

10 Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Meent

9 Dit is een wezenlijk verschil met enkele andere initiatieven, zie het hoofdstuk:
“vergelijking met andere initiatieven”.
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vrijkoop-project van het land marktconform als “natuurgebied” te
laten beheren (daarnaast gelden er ook nog regels voor het
bewerken van de 10% voor mensen). De idealistische
boer/land-verzorger krijgt bij een vrijkoop-project echter de
mogelijkheid om op een meer ecologische wijze te werken en haar
idealen te verwezenlijken op een fysiek groter areaal. Daarnaast
krijgt ze een zekerdere uitgangspositie voor de lange termijn
vergeleken met haar ecologische collega-csa-boeren.
Boeren/landverzorgers die dit aanbod met graagte zouden willen
accepteren, blijkt uit een korte rondvraag bij idealistische
boeren, zijn er legio.

De landverzorgers

boeren/landverzorgers gaan een pachtcontract aan met de
landvereniging. Daarin zijn de voorwaarden van stichting
Kapitaloceen opgenomen. De pacht is kortlopend maar wordt enkel
niet verlengd als de boer/landverzorger zich niet aan het
pachtcontract houdt. De boer/landverzorger is net als stichting
Kapitaloceen lid van de landvereniging, voor het verlengen van het
pachtcontract is echter volledige consensus nodig (d.w.z., ook de
stem van stichting Kapitaloceen). Doordat het land in principe
nooit meer verkocht wordt, en de boer/landverzorger enkel geen
nieuw contract krijgt als niet aan de voorwaarden voldaan wordt
kan de boer/landverzorger plannen voor de lange termijn; ze kan
bijvoorbeeld met een gerust hart bomen planten. Nogmaals: de
boer/landverzorger krijgt geen financiële vergoeding van de
landvereniging noch van de stichting voor haar “natuur-beheer”
werk, noch betaald ze pacht voor de grond.
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overige activiteiten: kennisuitwisseling
en kenniscreatie.

Om de doelen van de stichting te bewerkstelligen is kennisdeling
en onderzoek van groot belang. Zo kunnen de geleerde lessen van
het postkapitalistisch, ecologisch experiment verder reiken dan
het Gelderse Gorssel [waar het eerste project plaatsvindt]. Dit
doet de stichting op een aantal manieren: (1) door mee te spreken
in het lokale en landelijk publieke debat; (2) door in
samenwerkingsverband een decentrale “agro-ecologische opleiding”
te ontwerpen; en (3) door aan open source kennisdeling te doen
binnen de eigen online kanalen en door zowel beleidsplan,
begroting en geleerde lessen op de website te publiceren.

Publiek debat

Het werk van stichting Kapitaloceen en haar landverenigingen wordt
actief naar het publieke domein gebracht. Zie bijlage 2 en 4 voor
reeds gepubliceerde artikelen over de projecten van Kapitaloceen
en openbare gesprekken met stichting Kapitaloceen. Dit zal
Kapitaloceen in de toekomst blijven doen.

Kennis delen

Kennis over de vrijkoop projecten die Kapitaloceen opzet wordt
actief gedeeld. Zowel de geleerde lessen over hoe het opzetten in
zijn werk gaat als de geleerde lessen over wat het teweeg kan
brengen. Een voorbeeld is het (gratis!) delen van juridische
templates (statuten, overeenkomsten) voor het opzetten van
juridische personen die dit doel mogelijk maken. Het maken van dit
soort documenten is zowel in tijd als in geld kostbaar, vooral
doordat juridisch advies een prijskaartje heeft.
Een ander voorbeeld het actief monitoren van de veranderende
ecologie bij onze projecten11, en het open-source delen van deze
informatie. En, als laatst, de actieve ecologische en agronomische
kenniscreatie en kennisdeling via de hieronder beschreven
opleiding.

Agro-ecologische opleiding

In samenwerking met andere agro-ecologische initiatieven wil
Kapitaloceen een decentrale opleiding vormgeven, waarin
aspirant-boeren in een soort gezel-meester vorm opgedane kennis
over de agro-ecologische praktijk kunnen doorgeven. Dit plan staat
nog in de beginschoenen.

11 Bij het eerste project werken we samen met een ecoloog van IVN om de
biodiversiteit te monitoren. Zie ook:
https://waarneming.nl/bioblitz/bioblitz-tuin-van-de-egel-gorsel/  
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Doelgroepen

Er zijn minstens vijf doelgroepen die direct profiteren van het
werk van stichting Kapitaloceen. Op de lange termijn, maar op
kleine schaal, is het werk van stichting Kapitaloceen voor een
ieder goed, aangezien onder andere de nog-te-planten-bomen, en het
onderzoek naar fossielvrije landbouw de klimaat- en ecologische
crises tegenwerken.
Van groter belang is het werk voor:

Idealistische boeren/landverzorgers

Idealistische landbouwers hebben weinig kans van slagen op de
grondmarkt in Nederland, waar de prijs van agrarische grond bij de
duurste ter wereld hoort. Via het Kapitaloceen model kunnen
idealistische landbouwers fysiek meer invloed krijgen op de
nederlandse landbouw (ze kunnen meer plek, d.w.z. meer hectares,
naar hun inzichten inrichten). Ze krijgen meer economische
vrijheid omdat ze geen pacht of rente betalen. Ook biedt land dat
gefinancierd is door de stichting meer zeggenschap en plek voor
lange-termijn-denken dan (geliberaliseerde)pacht, omdat het in
principe nooit verkocht wordt, en omdat er geen verpachter met
persoonlijke voorkeuren qua landgebruik eigenaar is.

Omwonenden

Omwonenden van de vrijkoop-projecten krijgen een sociale en
ecologische idylle in de buurt. De ecologische waarde van een
schuilplaats voor niet menselijk leven houdt natuurlijk niet op
bij de perceelsgrens, maar geeft het leven in de hele omgeving een
positieve impuls.
Er wordt ook voor mensen gezond (geen gif of kunstmest) en
betaalbaar (solidaire betaling) eten geproduceerd. Een simpel
voorbeeld: bij de het eerste project kost een kilo pruimen voor
iemand die op bijstandsniveau leeft twee euro, voor iemand die
boven modaal verdiend kost dezelfde kilo acht euro. Dit solidaire
prijssysteem geldt voor alle producten die verkocht worden aldaar.

Niet-mensen

Niet-menselijk leven vindt een schuilplaats, rust en voedsel in de
50 procent die geheel, en de veertig procent die gedeeltelijk voor
hen gereserveerd wordt. De flora en fauna wordt gemonitord om te
zien of de niet-mens inderdaad haar weg vindt naar de
vrijkoop-projecten.
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Geldschieters

In nederland is vermogen slecht verdeeld12, terwijl de rijkste één
procent een kwart van het vermogen bezit slapen steeds meer mensen
op straat en gaan steeds meer mensen naar de voedselbank. Er zijn
allerlei mechanieken die ervoor zorgen dat de kloof tussen de
minder en de beter bedeelden steeds groter wordt. Bijvoorbeeld de
rap stijgende financiële waarde van huizen en landbouwgrond, die
lang niet iedereen bezit, of doordat kinderen van hoogopgeleide
ouders hoger opgeleid worden dan anderen, en meer kansen krijgen.
Van de heilige geschriften tot aan Marx zijn gelijkheid en
solidariteit basiswaarden, dat betekent dat veel mensen die door
deze en andere mechanieken méér kapitaal vergaren dan ze nodig
hebben dit helemaal niet per se voor zichzelf willen houden.
Deze mensen biedt Kapitaloceen de optie om het geld even - als
rentevrije lening zonder hypothecaire zekerheid - of voor altijd -
als gift - buiten de markt te stallen. Zo geven we ze de kans
onder andere de economische ongelijkheid te verkleinen, en daarbij
ecologische idylles mogelijk te maken (die we goed kunnen
gebruiken in deze klimaat- en ecologische crises).
Kapitaloceen neemt naast giften rentevrije leningen aan. Als deze
aflopen herfinanciert de stichting deze dan wel met nieuwe
leningen, dan wel met giften. De geldschieters die geld uitlenen
delen naar rato in het financiële risico van de variërende prijs
van landbouwgrond bij een onverhoopt gebrek aan her-financiering
in de toekomst, en een genoodzaakte verkoop.

Landeigenaren

Landeigenaren die van hun land af willen, en daarbij willen dat
het land dat ze voor de wet bezitten in de toekomst meer
solidariteit en ecologie zal voortbrengen, kunnen dit aan
Kapitaloceen verkopen zonder dat ze hoeven in te leveren op de
vergoeding die de markt ze zou bieden (mits het aan bepaalde
voorwaarden voldoet: grootte, ligging, etc.).

12 Zie bijv. “Hoe werd Nederland een van de ongelijkste landen ter wereld?”, Trouw,
15 April 2022.
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Vergelijking met andere initiatieven

Er zijn de laatste jaren meerdere initiatieven ontstaan met een
vergelijkbaar doel als stichting Kapitaloceen. Kapitaloceen juicht
een diversiteit aan projecten die land ecologischer en socialer
willen beheren/verdelen natuurlijk van harte toe. In dit hoofdstuk
vindt je overeenkomsten en verschillen tussen (de werkwijze van)
stichting Kapitaloceen en vergelijkbare initiatieven, dit geeft
tevens de mogelijkheid om enkele specifieke eigenschappen van
stichting Kapitaloceen te belichten. Kapitaloceen probeert binnen
het “landschap” van vergelijkbare initiatieven zowel op ecologisch
als op sociaal vlak de kaders zo ver mogelijk te verleggen en geen
enkele (financiële) concessies te doen.

De initiatieven die langskomen zijn: Lenteland, Land van Ons,
Stichting BD Grondbeheer, Grond van Bestaan en de Landschappen.
Van deze initiatieven hebben Lenteland, BD Grondbeheer en Grond
van Bestaan en de Landschappen reeds ANBI-status verworven.

Plek voor ander leven – plek voor “natuur”
Kapitaloceen onderscheidt zich van alle bovengenoemde initiatieven
het meest met de vergaande mate waarin het land (bij Kapitaloceen
uitsluitend land dat voorheen in gebruik was als niet-ecologische
monocultuur) wil delen met andere levensvormen dan de mens. In
andere woorden, “hoeveel ruimte het voor natuur maakt”. Doordat
Kapitaloceen enkel met schenkgeld en renteloze leningen werkt is
het mogelijk (de aankoop van land) te financieren waarop hele
delen niet productief voor de mens hoeven te zijn. Daarbij is de
verdeelsleutel zo gekozen dat op het merendeel van het land de
(economische) motieven van de mens niet leidend zijn. De andere
genoemde landbouw-initiatieven maken ook, in verschillende mate,
plek voor ander leven. Maar de mens, en productie vóór de mens,
staan (naar ons inzicht) bij deze initiatieven centraal.
Natuurbehoud en -creatie (plek voor ander leven) dient in
Nederland, naar ons inzicht, meer het algemene doel dan elke vorm
van landbouwproductie. De reden hiervoor is dat de nederlandse
landbouw reeds overvloedig produceert (met een gigantisch
export-overschot) en haast omnipresent is (met als dramatische
gevolg o.a. de recente stikstof- en biodiversiteits-crises). Ten
gelijke tijde is plek voor ander leven schaars. Dit andere leven
is een voorwaarde voor het vredige en gelukkige voortbestaan van
de mens (zonder insecten geen bestuiving, zonder planten geen
zuurstof en overvloedig schoon water, etc., etc.).

Er zijn naast agrarische initiatieven, ook vele initiatieven
die grond vergaren om er enkel natuur te creëren, denk
bijvoorbeeld aan de landschappen. Het verschil tussen dit soort
natuurbeherende organisaties en Kapitaloceen komt het duidelijkst
naar voren in (1) het feit dat Kapitaloceen geen financiële
“beheerskosten” heeft, een grote kostenpost voor natuurbeherende
organisaties, omdat het de boer/landverzorger dit laat doen in
ruil voor toegang tot land; en (2) Kapitaloceen gelooft in het
bevragen en doorbreken van de strikte scheiding tussen “natuur” en
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“cultuur”.13 Stichting Kapitaloceen wil uitdragen dat de
boer/landverzorger onderdeel is van ons ecosysteem waar ze op een
ethische manier dient samen te leven met ander leven, én daarnaast
extensief voedsel voor mensen produceert.

Land decentraal aankopen
Er zijn enkele andere stichtingen/initiatieven die grond kopen,
met de intentie de grond om te vormen van gangbare landbouw naar
een vorm van ecologische landbouw. Stichting BD Grondbeheer en
Grond van Bestaan kiezen er voor de aankoop van grond door één
centrale juridische eenheid te doen. Stichting Kapitaloceen kiest
voor een strategie vergelijkbaar met Lenteland, waar decentrale
juridische entiteiten de grond aankopen. Kapitaloceen kiest bewust
voor de vereniging (zonder winstoogmerk) als rechtsvorm. De
drie-eenheid van stichting Kapitaloceen, de landvereniging en de
juridische entiteit van de boer/landverzorger geven ons de
mogelijkheid om economische motieven uit te bannen en, nogmaals,
de vraag ‘wie is de eigenaar?' van minimale betekenis te maken en
de vraag: ‘wie heeft toegang, en onder welke voorwaarde?’ een
leidende rol te geven. Persoonlijk (financieel) voordeel enkel uit
bezit is uitgesloten. Daarnaast lijkt het ons beter geen centrale
accumulatie van kapitaal toe te laten, aangezien dit ook de macht
hierover centreert en zo mogelijk (de bestuurders) corrumpeert.

Pacht, rente en waardestijging – vormen van financieel gewin uit
kapitaal
De landverenigingen die worden gefinancierd door stichting
Kapitaloceen mogen geen pacht vragen. Ook Lenteland kiest ervoor
geen pacht te vragen van de boer. Bijv. BD grondbeheer en Land van
Ons vragen (eventueel gereduceerde) pacht aan de boer. Bij
stichting Kapitaloceen is er geen sprake van “investeren in
landbouwgrond”14, eventuele rentevrije leningen kunnen hooguit (bij
een waardedaling van het land en een onverhoopt gebrek aan
financiering) minder waard worden; land van stichting Kapitaloceen
kan meer waard worden voor de markt, maar deze “winst” wordt nooit
doorberekend aan donateurs of andere geldschieters.  BD
Grondbeheer biedt rente aan in ruil voor financiering, betaald uit
pachtgelden. Bij Land van Ons kan eventuele winst uit
waardestijging van land bij de individuele investeerders terecht
komen.

Wederom lijkt het model van Kapitaloceen het meest op dat van
lenteland (geen pacht, geen rente noch andere vormen van
financieel gewin door baten uit het bezit van vastgoed), waarbij
het grote verschil is dat Kapitaloceen niet met een aanzienlijk
kapitaal van een van de oprichters begint. Net als lenteland en
Grond van Bestaan wil Kapitaloceen dat door haar gefinancierde
gronden expliciet nooit meer verkocht kunnen worden.

14 Er is geen sprake van economisch rendement.

13 Zie bijvoorbeeld: Bruno Latour, “Het parlement van de dingen”.
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Autonomie van de boer/landverzorger, niet de financier
Het Kapitaloceen model kent zeer strikte en verifieerbare
voorwaarden die haar ecologische en sociale doelen op gefinancierd
land veilig stellen. Daarnaast pleit de stichting voor autonomie
van de boer/landverzorger binnen deze strikte regels. Wat
Kapitaloceen wil voorkomen is dat zij die de financiering mede
mogelijk maken (donateurs, geldschieters) invloed hebben op de
uitvoering van het werk van de boer/landverzorger op dagelijkse
basis. Dit zou hen die (in de meeste gevallen) al het privilege
van financiële voorspoed genieten, ook nog het privilege van
zeggenschap over de projecten van Kapitaloceen geven. Wij geloven
dat de boer/landverzorger, die dagelijks het werk doet, zelf het
best kan bepalen hoe ze dit werk invult. De voorwaarden die de
stichting stelt worden echter wel gecontroleerd door het
stichtingsbestuur.

Land van Ons is een voorbeeld van een initiatief waar de
investeerders (naast eventueel voordeel uit prijsstijging van
landbouwgrond) door middel van stemrecht bepalen wat er op het
land dat het initiatief aankoopt gebeurt. Bij Lenteland is er een
gedetailleerder model van hoe de lenteland-boerderij er uitziet.
Hiermee bepaald de stichting (in eerste instantie ook de
financierder) in grotere mate hoe de boer/landverzorger te werk
gaat.
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Team

Het bestuur en haar taken

Het Team van Stichting Kapitaloceen is klein. Het is belast met
het uitvoeren van dit beleidsplan. Het meeste dagelijkse,
uitvoerende werk omtrent de vrijkoop-projecten ligt bij de
aangesloten landverenigingen, daarbij zal het bestuur van de
stichting als controlerend orgaan optreden. In de opstartfase van
de stichting zijn, door de beperkte grootte van het team, de
controlerende en de uitvoerende taken nog enigszins overlappend.
Dat wil zeggen: twee leden van het bestuur van de stichting zijn
tevens leden van de eerste landvereniging (boeren/landverzorgers
bij het eerste project), en doen het grootste deel van het
operationele werk. Het kleine team, en daarmee het overlappende
takenpakket komt deels voort uit de idealistische keuze om het
operationele “werk” voor de stichting geheel op vrijwillige basis
te laten geschieden (d.w.z. onbetaald). Om deze niet ideale
situatie werkbaar te maken is er reeds voor gezorgd dat de
bestuursleden die tevens werk voor de landverenigingen verrichten
(overigens ook onbetaald) geen meerderheid bij de besluitvorming
van de stichting hebben. Naarmate de stichting meer
vrijkoop-projecten aangaat verminderd deze overlap.

De voorzitter en  vice voorzitter van het stichtingsbestuur
bewaken, op wat meer afstand van de dagelijkse bedrijfsvoering,
het naleven van de statuten bij het uitvoering van het
beleidsplan, waarbij beslissingen van betekenis altijd door het
hele bestuur worden genomen. De stem van het bestuur van de
stichting is ook benodigd (en in de statuten verankerd) bij
bepaalde belangrijke beslissingen van de landvereniging (o.a. land
aan- of verkopen, statuten wijzigen en nieuwe financiering
aangaan). Bestuurders zullen bij het nemen van hun besluiten
handelen in de geest van dit beleidsplan en de statutaire
doelstelling van de stichting.

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De
bestuursleden noch de leden van de raad van advies ontvangen voor
hun werkzaamheden beloning of vacatiegelden. Zie hoofdstuk
financiën. Er mogen geen directe of indirecte verbanden zijn
tussen activiteiten van de stichting en kapitaal dan wel grond
belangen van een bestuurslid, die een bestuurslid een onzakelijk
voordeel op zou kunnen leveren.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Wouter Roos

Naam Roos, Wouter
Geboortedatum 13-11-1992

-Titel | vicevoorzitter
-Bevoegdheid | Gezamenlijk bevoegd
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Wouter studeerde af als sociaal antropoloog met een speciale
interesse in revolutionaire cultuur en creatieve vormen van
verzet. Hij werkt als organizer in diverse  sociaal-culturele
projecten als Arts of Resistance, Afrogrooves en Moving Arts
Project. Daarnaast is hij mede-oprichter van sociale
fietswerkplaats Schept ‘n Band.

Dido van Oosten

Naam van Oosten, Dido
Geboortedatum 10-08-1992

-Titel | Secretaris
-Bevoegdheid | Gezamenlijk bevoegd

Dido studeerde Future Planet Studies, en is gespecialiseerd in
aardwetenschappen. Daarna studeerde ze zeilvaart in Enkhuizen en
biodynamische landbouw in Dronten. Ze werkt als tuinder en als
schipper.

Maartje Joosten

Naam Joosten, Maartje
Geboortedatum 31-01-1990

-Titel | Voorzitter
-Bevoegdheid | Gezamenlijk bevoegd

Maartje bestuurde vele revolutionairen en hun theorieën tijdens
haar studie Global History & International Studies. Ze is
freelance journalist & zelfstandig ondernemer die voor
verschillende duurzame bedrijven werkzaamheden verrichten als
campagnestrateeg. Denk aan Vandebron, #wijwillenhemweg, De Ceuvel,
PAX, Milieudefensie, Stichting Grond Verbond & Pakhuis de Zwijger.

David van den Berg

Naam van den Berg, David Sean Casper
Geboortedatum 08-01-1993

-Titel | Penningmeester
-Bevoegdheid | Gezamenlijk bevoegd

David is afgestudeerd in de theoretische natuurkunde, in de
richting van de wetenschapsfilosofie. Daarna studeerde hij met
Dido aan de Warmonderhof, biodynamische landbouw. Hij werkt bij
Renzo Martens’ Human Activities, waar hij o.a. verantwoordelijk is
voor de landbouwactiviteiten.
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Raad van Advies

Ter ondersteuning van het bestuur komt jaarlijks eenmaal de raad
van advies bijeen. De leden worden betrokken bij strategische
vraagstukken d.m.v. kennisdeling zowel op ecologisch dan wel
theoretisch vlak. De adviseurs zijn beschikbaar voor het bestuur
en het operationele team voor concrete hulpvragen. Daarnaast heeft
het bestuur de taak te blijven informeren naar de inzichten en
adviezen van deze raad en naar deze inzichten periodiek het beleid
(en beleidsplan) te actualiseren. Deze zelfstandige experts hebben
als taak met hun gevraagde en ongevraagde advies het doel van de
stichting mede te bewaken en de uitvoering ervan te stimuleren.
Het is een interdisciplinair bestuur met kennis  op het gebied van
relevante thema’s, zoals; systeemdenken, nieuwe economie,
niet-menselijk leven, ecologie, natuurconservatie,
agro-ecologische landbouw, (grond-)eigendom, omgevingsrecht en
natuurbescherming. De raad van advies draagt met hun advies en het
inzetten van hun relevante netwerk bij aan de uitvoering van het
beleidsplan.

De huidige raad bestaat uit:

Anne Kervers - promoveert op geldcreatie en de financiering van
klimaatbeleid; ex-Triodos medewerker
Eva Meijer - filosoof en kunstenaar die promoveerde op de
politieke stem van het dier, schreef het boek: When Animals Speak;
Toward an Interspecies Democracy
Pieter Heyning - tuinder (tuinen van hartstocht) en ecoloog
Renzo Martens - kunstenaar die nadenkt over de post-plantage
Alexis de Roode - dichter met speciale interesse in ecologie en
economie
Maria van Maanen & Klarien Klingen - tuinders van CSA de Wilde
Peen in Ede
Jacqueline Mineur - jurist bij Milieudefensie
Bram Büscher - leidt de Sociology of Development and Change groep
van de Wageningen Universiteit. Schreef met Robert Fletcher The
Conservation Revolution
Willem Schinkel - hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus
Universiteit, schreef onlangs Pandemocratie

Externe Experts

Stichting Kapitaloceen kan - mits de hulpvraag zich voordoet -
gebruik maken van externe experts. Dit doet de stichting als het
de kennis niet binnen het team of de adviesraad beschikbaar is.
Denk aan bijvoorbeeld juridisch advies, advies over de waarde van
vastgoed en ecologisch advies.
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Programma 2022-2023 (en aanloop)

Fases van ontwikkeling Stichting Kapitaloceen

Fase 1 | juli 2021 tot  mei 2022 | aanloop

Opstart periode van de Stichting, het benoemen van het bestuur, de
raad van advies, verzamelen van externe experts. Daarnaast start
maken met communicatie en financieringsstrategie. Het uitvoeren
van haalbaarheidsanalyse voor pilot 1. de eerste experiment tuin.

Fase 2 | mei 2022 - dec 2022 | Eerste experiment naar
Kapitaloceen-model: de Tuinen van de Egel.

Zie www.matsutake.nl.

De eerste idylle is inmiddels gerealiseerd, waarbij de Stichting
4.5 hectare aan ex-monocultuur heeft “vrijgekocht”. Hiervoor is
ongeveer €400.000,- aan kapitaal bijeengebracht. Het land is
aangekocht door Landverening de Egel.

In cijfers:

- 4.5 hectare land uit de markt | locatie aan de Ijssel in
Gorssel (GLD).

- 2.3 hectaren land bestemd voor niet-menselijke activiteiten.
- 1.8 hectare ‘gedeelde ruimten’, in de vorm van een nog aan te

planten voedselbos.
- 0.45 hectare agro-ecologische zelfoogsttuin.

De tuinen van de egel worden uiteraard beheerd volgens de
Kapitaloceen voorwaarden: minimaal 50 procent van het land is
gereserveerd voor de niet-mens, maximaal tien voor de mens, en op
de rest wordt samengeleefd en gedeeld. Landbouwgif is uitgesloten
en het gebruik van fossiele brandstoffen voor landbouwactiviteiten
wordt tot een absoluut minimum beperkt. De tuin werkt met
solidaire betaling bij alle producten. Deze experiment tuin zal
als een bron van kennis functioneren voor nieuwe projecten.

Fase 3 | Januari 2023 - December 2023 | Opschalen van
post-kapitalistische experimenten | agro-ecologische school

Stichting Kapitaloceen richt zich in de winter van 2022 op nieuwe
financieringsronden om twee reeds geselecteerde stukken grond
vrij-te-kopen.

Daarnaast wordt gewerkt aan het helpen bij het opzetten van
een decentrale landbouwschool (“de agro-ecologische school”,
i.s.m. andere agro-ecologische boeren initiatieven).

Vooruitzicht

De stichting beoogt na 2023 ieder jaar minimaal één vrijkoop
project te starten.

http://www.matsutake.nl
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Financiën

Lasten
De kosten voor het operationeel werk van stichting Kapitaloceen
zijn beperkt doordat het leeuwendeel van het werk op vrijwillige
basis geschiedt. Het meeste juridische werk, het PR-werk en ook
bijvoorbeeld het maken en onderhouden van de website gebeurt op
vrijwillige basis. De stichting heeft geen werknemers in dienst en
het bestuur noch andere betrokkenen krijgen voor hun diensten
financiële compensatie; dit is in de statuten van de stichting
verankerd. Enkel onkosten worden waar nodig, en mits er financiële
ruimte is, vergoed. Het werk voor de stichting wordt niet
beschouwd als werk in de zin van betaalde arbeid, maar als werk
uit verlangen naar een mooiere toekomst. Het niet betalen voor de
arbeid binnen stichting Kapitaloceen is dus een idealistische
keuze.

Voor sommige diensten en adviezen (bijv. een bankrekening,
juridisch advies, internet-hosting, etc.) is de stichting
aangewezen op derden die wel betaald moeten worden. Deze kosten
worden geheel betaald uit giften, overgebleven giften worden
gebruikt voor het vrijkopen van land. Ecologisch advies wordt
voorlopig pro-bono ingewonnen.

Baten
De stichting beoogt veel meer kapitaal te verzamelen dan dat dat
het nodig heeft voor de bovenstaande, dagelijkse operationele
kosten. Dit in de vorm van giften en rentevrije leningen zonder
hypothecaire garanties. Kortlopende leningen worden als ze
eindigen her-gefinancierd met nieuwe leningen of giften. In 2022
poogt de stichting ongeveer €400.000,- rentevrij van
sympathisanten te lenen om haar hoofddoel te bereiken: voor het
realiseren van vrijkoop-projecten naar het kapitaloceen-model.
Giften buiten de kosten voor de bedrijfsvoering vormen het
vermogen van de stichting. Dit vermogen leent de stichting voor
altijd uit aan landverenigingen. Zo worden eventuele leningen van
derden overgenomen en wordt het risico op eventuele verkoop
kleiner; zo dient het vermogen uit giften het doel van de
stichting: het nooit meer verkopen van het land, en het voor
altijd volgens de strikte ecologische voorwaarden beheren. Omdat
alle leningen van de stichting aan landverenigingen rentevrij
zijn, is de rente op het vermogen nul.
Eventuele toekomstige onderzoeksprojecten worden apart
gefinancierd, met giften of subsidies.
Baten uit publiekelijk spreken e.d. worden behandeld als giften
aan de stichting.
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Geschatte uitgaven en inkomsten in getallen voor de periode 2022
tot en met 2023

Geschatte Baten [€] Lasten [€]

Operationeel 1000 8000

- juridisch advies 4000

- Notarieel / taxaties 2500

- ecologisch advies 0

- operationeel: bankzaken,
webhosting, etc.

1500

- vergoedingen publiekelijk
spreken e.d.

1000

Donaties 30000 0

Totaal [€] 31000 8000
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Bijlage 1 - het Kapitaloceen-model
(schematisch)
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Bijlage 2 - Overzicht van artikelen en
documentaires over Stichting
Kapitaloceen

28 Juli 2022 - “Spreeuwen mogen mee-eten” - De Stentor
14 Juni 2022 - "Hoe burgers boeren helpen de landbouw
natuurvriendelijker maken" - Vrij Nederland
Januari 2022 - "Landbouw als motor voor verandering" - Ekoland
22 oktober 2021 - "Zij willen grond teruggeven aan 'niet-mensen'"
- one world
24 september 2021 - "Hoe fixen we het failliete verdienmodel van
de landbouwsector?" - VPRO

https://www.vn.nl/burgers-boeren-landbouw/
https://www.vn.nl/burgers-boeren-landbouw/
https://www.kapitaloceen.nl/documenten/ekoland.png
https://www.oneworld.nl/anders/goalgetters/zij-willen-landbouwgrond-teruggeven-aan-niet-mensen/
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2021/hoe-fixen-we-het-failliete-verdienmodel-van-de-landbouwsector.html
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2021/hoe-fixen-we-het-failliete-verdienmodel-van-de-landbouwsector.html
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Bijlage 3 - Overzicht van netwerken waar
Stichting Kapitaloceen mee verbonden is.

Lokale en Internationale samenwerkingen | Nyéléni

Stichting Kapitaloceen sluit zich aan bij de nationale en
internationale beweging voor agro-ecologie. Tijdens het
Agroecology Forum in het Nyéléni Center in Mali, eind februari
2015 hebben afgevaardigden van verschillende groepen zich
verzameld met als doel om tot een gezamenlijk begrip van
agro-ecologie te komen. De internationale beweging verenigt zich
sindsdien rondom deze 11 principes van agro-ecologie, die ook
stichting Kapitaloceen omarmt. Agro-ecologie is een wereldwijde
beweging voor voedselsoevereiniteit, die uitgaat van het recht van
mensen op gezond én cultureel passend voedsel dat geproduceerd
wordt op ecologisch verantwoorde en duurzame wijze, binnen door
henzelf vormgegeven voedsel- en landbouwsystemen. Agro-ecologie
zet zich daarmee sterk af tegen de discriminerende
machtsverhoudingen in industriële voedselsystemen.

Onderdeel worden van een breder netwerk is voor de Stichting van
groot belang omdat we een gezamenlijke strijd voor
voedselsoevereiniteit en ecologisch herstel willen voeren. Wij
zijn via Nyeleni Nederland verbonden met diverse organisaties van
kleinschalige voedselproducenten, zoals boeren, herders,
kleinschalige veehouders en vissers, inheemse volkeren,
landarbeiders, vaak vrouwen en jongeren die samen zorgen voor
ongeveer 70 procent van de voedselproductie wereldwijd.

“netwerk voor agro-ecologie en Voedselsoevereiniteit”

Samenwerkingen | overige

De stichting ziet een groot belang in samenwerking met met nieuwe
en  bestaande netwerken om zo collectief antwoorden te gaan zoeken
op de transitievraagstukken rondom het bezit van kapitaal en land.
Naast dat Stichting Kapitaloceen zich aansluit bij de nationale en
internationale beweging voor agro-ecologie. Gaat zij ook een
samenwerken met nieuwe bewegingen in Nederland die zich
bezighouden met regeneratieve landbouw en boer-burger verbinding.
Bijvoorbeeld de Regeneratie Coöperatie en Stichting Grond Verbond.

https://agroecologie.nl/
https://regeneratie.org/
https://www.moma.amsterdam/grond-verbond/
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Bijlage 4 - Overzicht van publiek
spreken en workshops van Stichting
Kapitaloceen

October 2022 “het anti- of postkapitalistisch experiment” -
Lezing bij Kunstcentrum Dat Bolwerck, Zutphen

Inhoud lezing: een lezing over de motieven en strategieën bij het
creëren van ruimten waar economisch gewin als motief wordt
uitgebannen. Over de successen en tegenslagen bij ons eerste
project: de tuinen van de egel, en over de toekomstige plannen en
de werkwijze van stichting Kapitaloceen.

19 juli 2022 “land van mens en niet-mens” - workshop op de
Regeneratie Manifestatie van de Regeneratie Coöperatie

Inhoud workshop: Dit is een workshop over het model van het
Kapitaloceen voor de boer in spe en landschapsliefhebber. Waarom
zouden we accepteren dat de landbouwgrond in Nederland een grote
lap monocultuur is? Stichting Kapitaloceen haalt kapitaal en land
uit de markt om ecologische, voedsel-producerende idylles te
creëren waar héél veel ruimte is voor niet-menselijk leven.

29 mei 2022 “Reclaim the land – by David and Dido from
Kapitaloceen” - workshop op het Food Autonomy Festival (FAF)
van Aseed Europe

Inhoud workshop: In deze workshop denken we samen na over waarom
niet-menselijke levensvormen en idealistische boeren/
landverzorgers beperkte toegang hebben tot land. We bespreken ook
wat we daaraan kunnen doen. De ervaringen van Stichting
Kapitaloceen worden besproken als voorbeeld van het proberen terug
te winnen van ruimte. Samen denken we over de successen en de
strijd voorbij eigendom in ons kapitalistische systeem.

29 september 2021 - Tegenlicht Meetup - bij Pakhuis de
Zwijger

Inhoud paneldiscussie: Discussie over de vraag of we de natuur nog
kunnen herstellen of is het al te laat? Vaak zinkt de moed je in
de schoenen bij de nieuwste cijfers over verlies aan
biodiversiteit, maar de natuur is veerkrachtig en natuurherstel
blijkt wonderbaarlijk snel mogelijk, als de juiste condities
worden gecreëerd. VPRO Tegenlicht presenteert een voorhoede van
daadkrachtige natuur-herstellers in Europa. Hoe geven zij de
natuur weer een plek voor de toekomst? En hoe ziet onze omgang met
de andere diersoorten er dan uit?

https://regeneratie.org/wijzijnderegeneratie/
https://aseed.net/program-amsterdam/
https://aseed.net/program-amsterdam/
https://dezwijger.nl/programma/tmu-201

