
Midden in het kleinschalig landschap van Vorden 

ligt Burgerboerderij de Patrijs. Op dit moment is 

het een reguliere melkveehouderij, waar de 160 

koeien op stal staan en het Engels raaigras het 

beeld bepaalt. Nu willen wij de boerderij transfor-

meren naar een gemengd agro-ecologisch bedrijf. 

Een divers bedrijf is veerkrachtiger: behalve koei-

en lopen er straks ook kippen en varkens rond, de 

melk wordt direct op de boerderij verzuiveld en er 

wordt groente en fruit verbouwd. We werken toe 

naar het sluiten van kringlopen. Het grondgebruik 

wordt extensiever, kunstmest en bestrijdings-

middelen gaan in de ban en het landschap wordt 

verrijkt met hagen en kruidenrijke graslanden. 

Op deze manier verbetert de bodemkwaliteit en 

neemt de biodiversiteit toe.

‘Wij’ zijn Joanne Malotaux en Johannes Regelink. 

We willen het bedrijf overnemen van de ooms van 

Johannes. We verduurzamen het landbouwbedrijf 

en herstellen de binding met de gemeenschap. 

Tegelijkertijd creëren we hier een plek waar (star-

tende) boeren kennis en ervaring kunnen opdoen 

met een toekomstbestendige vorm van landbouw 

bedrijven.  

sterke impuls aan het verduurzamen van de land-

bouw.

Help ons duurzaam boeren! 

Burgerboerderij

De Patrijs

Een bloeiend landschap: kleinschalig met houtwallen en poelen, 

zoemende bijen en kwakende kikkers. Waar de koeien in de wei 

lopen en waar u uw eerlijke zuivel en onbespoten groenten kunt 

kopen. Om hiervoor grond aan te kopen hebben we uw hulp nodig! 



Lokale afzet
De huidige landbouwmarkt is gebouwd op groot-

schaligheid en lage prijzen. Alleen met een andere 

-

boerderij de Patrijs kiest ervoor al haar producten 

lokaal af te zetten. Binnen een straal van 15 kilome-

ter kunnen leden van de Patrijs 7 dagen per week 

producten ophalen van vaste afhaalpunten. Deze 

afhaalpunten zijn koelwagens op centrale locaties 

in o.a. Vorden, Zutphen en Lochem: gemakkelijk 

en dichtbij. Over vijf jaar voorzien wij 1.500 huis-

houdens in deze regio van zuivel, vlees, groente en 

fruit. 

De boerderij gaat veel verschillende verse produc-

ten leveren. Van de melk van eigen koeien maken 

wij onder andere kaas, boter en yoghurt. Ook 

leveren we eieren, vlees, en een divers aanbod 

aan seizoensgroenten en -fruit: van andijvie en 

peultjes tot aardappelen en aalbessen. Wat wij zelf 

(nog) niet telen, leveren we van lokale telers. 

Dit concept wordt op andere plaatsen al succesvol 

toegepast. Het versterkt de verbinding tussen 

boer en burger: u weet wat er op uw bord ligt, de 

boer krijgt een eerlijke prijs die het mogelijk maakt 

rekening te houden met de aarde.

Wie werken er op het bedrijf? 

Joanne Malotaux en Johannes Regelink 

hebben allebei een ecologische achtergrond. 

Joanne is onderwijsvernieuwer en biologiedo-

cent en zette een tuin op om leerlingen meer 

bij natuur en voedsel te betrekken. Johannes 

richtte een aantal bedrijven op, die hij vervol-

gens zelfsturend achterliet. Momenteel werkt 

hij nog bij het Adviesloket Bodem en Natuur, 

bij RANOX natuuraannemer en als transitie-

maker bij Squarewise. Dankzij hun kennis 

en ervaring weten Joanne en Johannes hoe 

ze succesvol nieuwe (groene) initiatieven op 

moeten zetten. Ze hebben een groot netwerk 

in de ecologische en agrarische wereld.

Joanne: “De 

patrijs is onze icoon-

soort. De patrijs is een prachtige 

plattelandsvogel, die zich thuis voelt in 

een kleinschalig afwisselend landschap. De 

intensieve landbouw laat weinig ruimte voor de 

patrijs: er zijn geen ruige plekjes meer waar de patrijs 

zijn nesten kan bouwen en er zijn steeds minder insecten 

waar de patrijzen hun kuikens mee voeren. 

Op dit moment zijn ook rondom onze boerderij geen patrijzen te 

bekennen. Om de patrijs weer terug te laten komen in ons land-

schap, is een ander soort landbouw nodig: kleinschaliger, zonder 

bestrijdingsmiddelen, met ruimte voor houtwallen, ruige randjes en 

kleinschalige, gevarieerde akkers en graslanden. Dit zorgt er natuur-

lijk voor dat ook allerlei andere soorten vogels, planten, insecten 

en andere dieren weer terugkomen in het landschap. 

Als over enkele jaren de eerste patrijzen weer broeden op 

ons land, weten wij dat we op de goede weg zijn!”



Grond in handen van 
onafhankelijke stichting

Laat uw spaargeld werken voor  
duurzame voedselproductie en  
een rijk landschap

Voor de overname van het bedrijf is het nodig de 

grond en gebouwen aan te kopen. Het gaat om 34 

hectare. Naast deze hectares wordt er 16 hectare 

gepacht. 

Het gaat ons niet om particulier eigendom, maar 

om het mogelijk maken van de transitie naar 

een duurzamere landbouw. Daarom komt zoveel 

mogelijk van de grond in handen van een onaf-

hankelijke stichting: Stichting Grond voor de 

patrijs. Zo wordt het ook een bedrijf gedragen 

Stichting Grond voor de patrijs kan alleen grond 

aankopen als particulieren en organisaties de 

Groenfonds en/of banken en eigen vermogen is dat 

een solide basis om op 1 januari 2021 te starten. 

Daarom vragen we u om geld te lenen of te schen-

ken aan Stichting Grond voor de patrijs.  

Lenen

Voor de lening hebben we twee opties: 

1. Lening 

a. U leent een bedrag van minimaal € 2.000 en voor 

minimaal 10 jaar, als ‘rente’ ontvangt u een mooier 

en biodiverser landschap. € 2.000 = 300 m2 duur-

zame landbouwgrond.    
b. U leent een bedrag van minimaal € 5.000 en voor 

minimaal 25 jaar, naast een mooier en biodivers 

landschap ontvangt u 0,5% rente. € 5.000 = 750 m2 

duurzame landbouwgrond.    

2. Naturalening 

U leent minimaal € 1.500  en krijgt daarvoor de 

bedrag als korting op producten van de boerderij 

(terugbetaling in natura). U kunt het bedrag zien 

als vooruitbetaalde aankoop van voedsel. De natu-

ralening is overdraagbaar aan een andere  

 

belasting over te betalen. 

door de lokale gemeenschap: samen investeren in 

duurzame landbouw. 

De stichting koopt de grond en stelt deze ter 

beschikking aan de ondernemers. Het doel van 

de stichting is dan ook: het beschikbaar stellen 

van grond voor duurzame voedselproductie, met 

behoud en herstel van landschap en biodiversiteit. 

Nu voor dít bedrijf, maar in de toekomst ook voor 

andere boerenbedrijven! Hoeveel grond de stich-

ting kan verwerven, is afhankelijk van úw bijdrage.

In principe wordt de lening aan het einde van de 

looptijd afgelost. Op verzoek lossen wij tussentijds 

heldere statuten waaruit blijkt dat er altijd wordt 

gehandeld conform de duurzame en maatschap-

pelijke doelen van de stichting. Het onderpand 

van Stichting Grond voor de patrijs is de grond. 

Omdat er goed met de bodem wordt omgegaan, 

en omdat de grondprijs in Nederland vooral een 

stijgende lijn kent, zal de grond vermoedelijk 

alleen maar meer waard worden. Dat betekent dat 

er een waardevast onderpand onder de lening zit 

en dat uw geld gegarandeerd veilig is. 

Schenken

Alle schenkingen zijn welkom. Met een schenking 

van bijvoorbeeld € 100 zorgt u voor 15 m2 biodi-

versiteit. Met deze bedragen realiseert de stich-

ting herstel van natuur en landschap: zoals extra 

houtwallen, hagen en poelen, voor de patrijs en 

-

tingsdatum een ANBI-status aangevraagd. Geld 

schenken kan dan ook belastingvrij. 

minimaal één keer per jaar op de boerderij 

uitgenodigd. U kunt hier de vergroening en de 

productie komen bekijken. Daar-

naast zal de boerderij altijd open 

zijn voor spontaan bezoek.



Kom kennismaken! 
Ga naar www.depatrijs.eco voor data en tijdstippen van 

de rondleidingen op de boerderij.

Hengeloseweg 16, Vorden

www.depatrijs.eco

Joanne Malotaux

joanne@depatrijs.eco

06-41346622

Johannes Regelink

johannes@depatrijs.eco

06-55738510

Kijk op 
www.depatrijs.eco 

voor meer informatie 
en voor activiteiten 

op de Patrijs. 

Bijgestaan door  
Raad van Advies
Wij worden ondersteund door diverse mensen die veel ervaring 

hebben met het opzetten van vergelijkbare initiatieven:

Wim Schippers nam de boerderij van zijn schoonfamilie over en bouwde 

aan een burgerboerderij onder de rook van Rotterdam. Inmiddels is het 

bloeiende bedrijf overgedragen aan de volgende generatie. Hij schreef 

er het boekje ‘Boeren met ontzag’ over. 

Geert-Jan van de Burgt was vennoot van boerderij Veld en Beek in 

Doorwerth, één van de grote inspiratiebronnen van Burgerboerderij de 

Patrijs. Geert-Jan is nu voorzitter van de Ledencoöperatie Veld en Beek. 

Kees Water adviseert al meer dan 25 jaar bij omschakelingen naar 

van neventakken als zuivelbereiding en natuur- en landschapsbeer in 

bedrijfsplannen.

Met een lening  
van € 5.000  
realiseert u   

750 m2 duurzame  
landbouwgrond  


