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Burgerboerderij De Patrijs
Burgerboerderij De Patrijs is een bedrijf van de toekomst, dat  
als doel heeft de ommezwaai in de landbouw concreet handen  
en voeten te geven. Om te laten zien dat het anders kan willen  
wij het melkveebedrijf Erve Wolterink in Laren overnemen en hier 
een gemengde, ecologische, natuurinclusieve boerderij realiseren. 
Een bedrijf dat gezonde landbouwproducten voortbrengt in een 
mooi landschap en een rijke natuur, met eerlijke prijzen voor  
boeren en een directe verbinding tussen producent en consu-
ment. Met een gezonde bodem, gesloten kringlopen en een 
innovatief verdienmodel. 

Het is nú of… niet
Het welslagen van dit initiatief hangt af van het kunnen kopen 
van de bestaande boerderij. De bank financiert alleen als er vol-
doende risicodragend kapitaal ingebracht wordt. Een groot deel 
daarvan is al beschikbaar. Vóór 1 augustus moet het resterend 
deel verzameld worden. 

Jij kunt onderdeel uitmaken van de transitie in de landbouw
Je kunt bijdragen door één of meer certificaten van € 1.000 te 
kopen. Daarmee werk je concreet mee aan de transitie naar 
een landbouw die goed is voor natuur, landschap en klimaat. 
Wanneer je een certificaat koopt, word je deelgenoot van de 
Coöperatie De Patrijs, die daarmee mede-eigenaar wordt van  
de boerderij. Zo houdt de coöperatie zicht op de ecologische  
en maatschappelijke impact en de financiën van De Patrijs.  
De certificaten worden na verloop van tijd (15 à 20 jaar) weer 
teruggekocht.  

Rendement
Belangrijkste motivatie om één of meer certificaten te kopen is 
dat je de transformatie van een gangbaar melkveebedrijf naar 
een gemengde, ecologische, natuurinclusieve boerderij mede 
mogelijk maakt. De winst voor mens, dier en omgeving is de 
‘return on investment’. Daarnaast kun je kiezen voor een rente 
van 1,5%. Dit wordt uitgekeerd op het moment dat het certificaat 
weer wordt ingekocht, vermoedelijk na 15-20 jaar.

Word ook deelgenoot! 
Al meer dan 300 mensen gingen je voor.
Kijk op cooperatie.depatrijs.eco 
voor meer informatie en het aanmeldformulier. 

Heb je nog vragen? 
Mail dan naar cooperatie@depatrijs.eco

Lees meer over Burgerboerderij de Patrijs  
op depatrijs.eco

Coöperatie 

De Patrijs 
is op zoek naar 
500 deelgenoten

Voor alle informatie 
over het inschrijven op 

een certificaat, ga je naar  
cooperatie.depatrijs.eco


