
 

 

 

 

Over het bedrijf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen  

De gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen is een boerencollectief dat staat voor het behoud van de 

unieke landschapswaarden van het veenweidegebied inclusief de weidevogels en het toekomstbestendig 

maken van de landbouw voor de komende generaties. De gebiedscoöperatie wil kansen benutten om 

duurzame landbouw en natuurbeheer via projecten te stimuleren. 

 

Van start met twee agrarische ondernemers  

In eerste instantie gaat Staatbosbeheer met twee bedrijven van de coörperatie een samenwerking aan op het 

gebied van natuurinclusieve landbouw. Deze twee bedrijven krijgen natuurgrond in pacht van 

Staatsbosbeheer. 

 

Maatschap Schreurs & de Ruijter uit Vinkeveen 

De maatschap Schreurs & De Ruijter is een melkveehouderij. Dit bedrijf is al een aantal jaren onderweg naar 

een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Sinds 2012 is het bedrijf actief met agrarisch natuurbeheer, met 

name door weidevogel- en botanisch beheer. Zij hebben een groot plas-dras gebied gecreëerd voor de 

weidevogels. Daarnaast doet het bedrijf mee in het project Home Made Eiwit met als doel om zoveel 

mogelijk eiwit van eigen bodem te halen: momenteel is dit voor dit bedrijf 66 procent, met een streven naar 

meer.  

 

De Witte Vliet uit Nieuwer ter Aa 

De Witte Vliet is een melkveehouderij. Drie jaar geleden is dit bedrijf ingestapt in de ketensamenwerking met 

Albert Heijn en DeltaMilk. Vlees en melk die op hun bedrijf geproduceerd worden, voldoen aan extra 

duurzaamheidsvoorwaarden met als stip op de horizon een CO2-neutrale melkveehouderij. In de 

samenwerking met Staatsbosbeheer wil het bedrijf ook met natuurbeheer de impact op de omgeving 
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Oppervlakte totale gebied 950 ha, waarvan 140 ha in eigendom bij Staatsbosbeheer 

Pachtgrond Staatsbosbeheer 80 ha beschikbaar gesteld in de polder Demmerik 
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verkleinen. Naast het stimuleren van de biodiversiteit kan het natuurmaaisel als reststroom in hun bedrijf 

integreren. 

 

Werkwijze 

Staatsbosbeheer stelt 80 hectare grond beschikbaar in polder Demmerik. De coöperatie regelt de 

communicatie met de geïnteresseerde agrariërs en stemt met hun achterban de verdeling af van deze 

gronden. Staatsbosbeheer gaat overeenkomsten aan met de individuele agrariërs, maar wel onder de paraplu 

van de samenwerkingsovereenkomst met de gebiedscoöperatie. Daarnaast heeft collectief Rijn Vecht en 

Venen in deze samenwerking een rol als veldcoördinator, vanuit hun weidevogelexpertise. Het is het streven 

dat er ongeveer acht agrariërs uit het gebied en verbonden aan de gebiedscoöperatie in deze samenwerking 

gaan deelnemen. 

 

Groot Wilnis-Vinkeveen 

Het gebied Groot Wilnis-Vinkeveen is een goed voorbeeld van een oer-Hollands veenweidelandschap met 

bijzondere weidevogels, sloten tot aan de horizon en koeien in de wei. Een cultuurlandschap dat door 

mensenhanden is gemaakt en waarvan de geschiedenis op veel plaatsen nog zichtbaar is. De polder 

Demmerink is onderdeel van Groot Wilnis-Vinkeveen. De polder is een natuurreservaat en onderdeel van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). De aanleg van dit natuurreservaat komt voort uit het Gebiedsconvenant 

Groot Wilnis-Vinkeveen. Hiertoe hebben in 2010 verschillende samenwerkende gebiedspartijen de handen 

ineen geslagen om het veenweidelandschap van Groot Wilnis-Vinkeveen te behouden en verder te 

ontwikkelen. Na een kavelruil is het gebied in 2019 uitgebreid en ingericht voor weidevogeldoelstellingen, 

herstel van soortenrijk grasland en ecologische verbindingen. Voor een optimale natuurontwikkeling van het 

totale gebied is het van belang dat er goed wordt samengewerkt tussen Staatsbosbeheer en de omliggende 

agrariërs. 

 

Meer informatie 

• Impressie polder Demmerik film 

• Film Groot Wilnis-Vinkeveen 

• Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen 

• Nature Today polder Demmerik 

https://utrecht-west.com/vraagstukken/biodiversiteit/convenant-groot-wilnis-vinkeveen/demmerik
https://www.youtube.com/watch?v=8wnO6Z5eakA&ab_channel=NatuurlijkenMeer
https://utrecht-west.com/vraagstukken/biodiversiteit/convenant-groot-wilnis-vinkeveen
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25062

