
 

 

Contouren Ooit aan de Amer 

Heel kort door de bocht:  

 Honderd Ooiten te koop voor € 1000 per Ooit, per Ooit feitelijk “eigenaar” van 100 meter agrarische grond, 

1 notenboom, de eerste drie jaar onderhoud en beheer, 1/100 deel lusten en lasten van 1 hectaren 

notenlandgoed. 

Wat en wie hebben we voor ogen? 

 1 hectare boomgaard met 100 bomen, hagen, een organische wal, paden en onder begroeiing gericht op 

kleurstoffen en natuurlijke materialen en zo nog wat; 

 Een groep Ooiters die deze op duurzaamheid en balans gerichte boomgaard samen willen ondersteunen, . 

 Waar en wanneer? 

 Ruilverkavelingsweg bij kruispunt met Koekoekweg; 

 Start 1 november 2022, aanplantdatum rond 18 november 2022 en dan mogen de bomen gaan groeien. 

Haken en ogen? 

 Alles gaat op basis van vertrouwen en zonder overbodige regels, bureaucratie, strijkstokken, verdeel en 

heers; 

 Er zijn principes en pretenties en er is nagedacht over beleid, hoeder- en houderschap en over 

rentmeesteren en reageren op de omgevingssystemen, zie de prospectus op www.zwerfspoor.blog; 

 Mensen en/of organisaties die deel willen nemen maken € 1000 of een veelvoud daarvan over op de rekening van 

Zwerfspoor dat als “bank” zal functioneren, dat kan in één bedrag of in termijnen van  

€ 50 of € 100.Het volledige bedrag of de 1e termijn moet binnen zijn op 1 november 2022 en de sluitingsdatum van de 

betalingen is 1 juli 2024; 

 Op 1 november 2022 zal een “raad van toezicht” bekend zijn en deze wordt zo snel mogelijk officieel geïnstalleerd. 

Zwerfspoor zal jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de Ooiters (houders van Ooiten); 

 Geen strijkstokken, geen dure ambtenarij, geen notarissen, geen bureaukosten. Per Ooit is er een Ooitcertificaat dat 

recht geeft op een bordje bij de eigen boom, gemaximeerd schrijf- en inspreekrecht, 3 jaar onderhoud en inschrijving 

in het register van ooit; 

 Iedere Ooit geeft recht op 1/100 deel van de lusten en de lasten; 

 Het is niet de bedoeling dat Ooiten voor financieel gewin worden verhandeld, Ooiten staan voor een bijzonder en 

waardevol stukje aarde en kunnen wel geschonken of overgedragen worden, beheer vindt plaats via Zwerfspoor in 

overleg met beherenden of door een door de “raad van toezicht” aan te wijzen opvolger/vervanger. 

http://www.zwerfspoor.blog/

