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te leveren aan het ontstaan van een zelfvoorzienende lokale economie met respect voor
gemeenschappelijke waarden.
Markelokaal zorgt voor verbinding. Mensen, organisaties en bedrijven werken samen

BIJLAGEN
1 PPP-waardenschema; 2 Vergoedingstabel normbedragen; 3a Gebiedsaanbod 2019;

op basis van wederkerigheid. Zo draagt Markelokaal bij aan een sociaal en economisch
gezonde samenleving in een mooi en natuurlijk landschap.
Markelokaal werkt aan een gebiedseconomie en -boekhouding, gebaseerd op
sociaalecologische waarden, waarin geld slechts een bijrol heeft (als ruilmiddel en -tijdelijk
nog noodzakelijke- verbinding met de vrijemarkteconomie).
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voorwoord

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
voor langjarig landschapsbeheer
Landschap is overal om ons heen. Het typeert een gebied en creëert een gevoel van ‘thuiskomen’
voor de bewoners. Dat ‘thuiskomen’ wordt gevormd door wat er in het landschap aanwezig is. Het
vormt een soort van identiteit. De provincie Overijssel investeert in het behoud en beheer van de
verschillende typen landschappen die de provincie rijk is. Dit benadrukt ze in haar koersdocument
‘Natuur voor Elkaar’. Samenwerking met het gebied vormt hierin een rode draad. “Natuur is onbedoeld op afstand van de mensen geraakt door regels, wetten en procedures”. Door het accent op
doelen te leggen in plaats van op middelen hoopt de provincie daar nu verandering in te brengen.
Uitnodiging tot gebiedsaanbod
Een van de acties uit het koersdocument ‘Natuur voor elkaar’ is de zoektocht naar nieuwe vormen
voor langjarig beheer van het landschap. Een vorm waarin gedeeld eigenaarschap tot uiting
komt in een collectieve aanpak en zorg voor het landschap. Momenteel hebben meer dan 2000
grondeigenaren in Overijssel een langjarig (variërend van 21 tot 30 jaar) beheercontract via de
regeling Groene en Blauwe Diensten afgesloten. Op basis daarvan krijgen deze jaarlijks een financiële vergoeding voor het beheer van landschapselementen. Waar dit tot op heden is geregeld
middels een-op-een afspraken met grondeigenaren wil de provincie dit nu op een andere wijze in
gaan richten. Dit betreft zowel activiteiten voor het aanleggen van nieuwe elementen, het herstel
van bestaande elementen en het langjarig beheer van landschapselementen. Om input daarvoor
te verzamelen heeft de provincie Overijssel in 2018 in samenspraak met de gemeenten 7 pilot
gebieden uitgenodigd om een ‘bidbook’ te maken. Een inspirerend document waarin wordt uitgelegd hoe de geïnvesteerde euro’s van de provincie in het gebied van waarde kunnen zijn en welke
andere opgaven hieraan gekoppeld kunnen worden. Landschap Overijssel verzorgt de aansturing
van deze pilotprojecten, in samenspraak met provincie Overijssel en andere partijen.
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In dit bidbook worden de volgende leervragen van de provincie beantwoord:
1.

Hoe vergroot je het gedeeld eigenaarschap in het gebied?

2.

Hoe krijg je vraag van eigenaren en aanbod van beheer bij elkaar?

3.

Welke landschapselementen zijn van belang voor het behoud en versterking van de karakteristieken in het gebied?

4.

Hoe kan langjarig landschapsbeheer met diverse bijdragen worden gefinancierd?

5.

Hoe verhoudt onze aanpak zich tot bestaande regelingen voor natuur- en landschapsbeheer
in het gebied?

Economie is meer dan euro’s
Dit document is een beknopte weergave van het dynamische proces binnen Markelo. Onder de
noemer Marke(be)loont is een model uitgewerkt waarin het niet alleen gaat over landschap in
relatie tot euro’s. Ook op sociaal en ecologisch vlak worden namelijk waarden ontwikkeld. Die
waarden zijn niet altijd direct in geld uit te drukken en krijgen daardoor vaak onvoldoende of
geen aandacht. In een gezamenlijke tocht gaan we op zoek naar mogelijkheden om beleidsmatige systemen aan te laten sluiten op lokale praktijken die vaak een veel dynamischer karakter
kennen. Er is niet een oplossing, maar wel een manier om de mens en de ecologie (weer) onderdeel uit te laten maken van het economisch systeem. Dat is de waarde van ecologie en gemeenschap zien, verwoorden en naast geld te durven zetten! •
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deel a
ons vertrekpunt

A1 Inleiding
Landschap is van niemand, maar daarmee ook van iedereen. Zo ging het vroeger met het gebruik van
de gronden rondom Markelo, waar men een gezamenlijk gebruiksrecht op had. Deze werden beheerd
door de marken. Dit waren verenigingen van boeren die het gebruik van collectieve gronden regelden;
ze kunnen worden gezien als de voorlopers van de huidige gemeenten. Toen de marken in de 19e
eeuw werden opgeheven verviel het gezamenlijk gebruiksrecht. De gronden werden verkaveld en de
kavels kwamen in particulier bezit. Ook de voorheen gemeenschappelijke ‘woeste’ gronden werden
vanaf die tijd ontgonnen. Het begin van een intensief gebruik, waarin productie en efficiëntie de koers
zijn gaan bepalen. De introductie van kunstmest heeft deze ontwikkeling versterkt.
Grond is individueel bezit geworden en het gebruik ervan wordt sterk bepaald door het economisch systeem en individuele belangen. De onderlinge afhankelijkheid en samenhang in het
gebied is sterk afgenomen of verdwenen. Zowel als het gaat om het gebruik van grond als ook om
mensen. Echter, hoewel de ondergrond (en daarmee de zeggenschap) versnipperd en verdeeld
is, is het landschap nog steeds van niemand. Toch is het de vraag of we de gronden maar als individuele eilanden moeten blijven gaan zien, of dat er ook een gevoel van gedeeld eigenaarschap
kan worden gecreëerd waarmee we ‘gewoon met elkaar’ zorg dragen voor het gebied en daarmee
‘ons’ gezamenlijke landschap. Veel zal afhangen of partijen als de Markelose agrariërs en grootgrondbezitters, zoals landgoed Weldam, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel, de zorg voor
het landschap gaan delen met de gewone Markeloër.
Markelokaal
Samenwerken en gemeenschappelijke waarden vormen de kernpunten van Markelokaal. In
plaats van een organisatie ziet Markelokaal zichzelf meer als een gemeenschap. Een gemeenschap van mensen die een beweging in gang willen zetten en zich hebben georganiseerd in de
vorm van een coöperatie. De coöperatie heeft als doel om samen te werken aan gemeenschappelijke waarden. Dit is in de huidige samenleving, waarin we leven volgens de ‘regels’ van de
overheid en de vrije markt, geen vanzelfsprekendheid meer.
Overheden en marktpartijen zijn steeds groter geworden, waarmee de afstand naar burgers en
kleine ondernemers is vergroot. Systemen lijken belangrijker geworden dan de mensen. Tegelijkertijd spelen er grote maatschappelijke problemen die moeten worden opgelost. Getracht wordt
deze op te lossen binnen het systeem van overheid en markt, zoals we dat nu kennen. Mensen
(burgers, kleine bedrijven) staan daarbij vaak aan de zijlijn. Als ‘stemmer’, ‘inspreker’ of ‘cliënt’
mogen zij meepraten. Maar werkelijke invloed lijken zij als individu niet te hebben… tenzij zij zich
organiseren. Zodanig organiseren dat zij in een nieuw speelveld met nieuwe spelregels invloed
kunnen uitoefenen op de samenleving, de eigen leefomgeving en de aarde als geheel. De mensen
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van Markelokaal geloven dat zij door de krachten te bundelen daadwerkelijk een bijdrage kunnen

Intermezzo:

leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke opgaven. Niet door actie te voeren, maar

Een Nieuw Speelveld

gewoon door te doen en samen te werken. We streven ernaar om diensten en producten met el-

Deze figuur helpt ons te praten in termen van het creëren van ‘een nieuw speelveld’. Binnen het

kaar te delen en te ruilen. Uiteraard niet alleen op een eiland, ook met markt en overheid maken

speelveld van de ‘oude economie’ zijn we er aan gewend dat overheid en grote marktpartijen

we afspraken en wisselen we uit.

in feite ‘het spel spelen’. Het doel van de oude economie is ‘geld’. De wet- en regelgeving van
de overheid legitimeert het handelen van de marktpartijen. De burgers kijken toe en betalen de

Om in het nieuwe speelveld (dat in de toekomst ontstaat) ook daadwerkelijk “aanspeelbaar” te

rekening: als consument en als belastingbetaler. En ze dragen collectief de schade aan o.a. de

zijn is een juridische rechtsvorm noodzakelijk. Markelokaal heeft gekozen voor de vorm van coö-

natuurlijke leefomgeving.

peratie (opgericht in 2017), omdat deze vorm uitgaat van samenwerking door leden. De coöperatie kan afspraken maken met overheden en marktpartijen. De individuele leden hebben stem-

We willen het allemaal graag meer verbonden, in harmonie met het ecosysteem, welvarend, eer-

recht. Hierdoor is er meer (onderlinge) binding en sprake van een (nieuwe) vorm van democratie.

lijk en toegankelijk voor iedereen. Dat blijkt geen eenvoudige opgave, terwijl het allemaal mensenwerk is. Zoals wij het zien, volstaat louter aanpassingen van het oude niet. Een daadwerkelijk

Ook in het kader van landschapsbeheer kunnen coöperatief georganiseerde burgers en kleine

nieuw fundament is nodig, met een fundamenteel andere kijk o.a. naar doelen en middelen.

bedrijven een goede rol spelen. De kunst is daarbij uit te gaan van de energie en betrokkenheid
vanuit de gemeenschap en deze optimaal te benutten. Dit vormt samen met de expertise, kennis

De coöperatie Markelokaal werkt daarom aan de ontwikkeling van een ‘nieuw speelveld’,

en middelen van bestaande overheden, marktpartijen en organisaties de basis.

aansluitend bij de transitie van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Dat is een
zoektocht en een collectief leerproces. Ook de overheid en marktpartijen moeten nog wennen

In onderstaand figuur is schematisch weergegeven naar welk type samenleving kan worden

aan de nieuwe rol van burgers om volwaardig mee te spelen. Op het nieuwe speelveld is het doel

bewogen. In het linker plaatje is het huidige speelveld te zien. Overheid en markt zijn dominant.

het welzijn van de mensen. Men is te gast in, en dienend aan, ‘het gebied’: de bewoners, hun

Kostenreductie en winstmaximalisatie lijken het doel te zijn; burgers staan aan de zijlijn. In het

gemeenschappen en sociaaleconomische infrastructuur. De lokale gemeenschap speelt mee in

rechter plaatje zijn burgers en kleine bedrijven, agrarische bedrijven en landgoederen georgani-

teams, coöperatief georganiseerd.

seerd en spelen zij serieus mee. Andere waarden, zoals geluk, welzijn, gezondheid en duurzaamheid zijn de doelen die worden nagestreefd.

Samen onderzoeken we in de praktijk de spelregels die passen bij een nieuwe, circulaire
economie en inclusieve samenleving: hoe ziet behulpzame wet- en regelgeving voor bottom-up
gebiedsontwikkeling eruit? Ook nu verleent de wet- en regelgeving de legitimiteit. Bijzondere
spelregelzones, aansluitend bij de ruimte binnen de wet (elke wet en zéker de nieuwe Omgevingswet) verlenen experimenteerruimte. Coöperaties van boeren, burgers en buitenlui richten
‘learning labs’ in om samen mét overheid en bedrijfsleven de economie en samenleving van het
gebied opnieuw en evenwichtig vorm te geven. Ten behoeve van ons allemaal.
Bewerkte tekst gebaseerd op www.decooperatievesamenleving.nl
boeren,
burgers,
buitenlui

Van graan naar langjarig landschapsbeheer
Markelokaal is met kleinschalige graanprojecten al enkele jaren bezig met het vormgeven van
een circulaire economie gebaseerd op gedeeld eigenaarschap (leervraag 1). Dit met als doel
om de bodem vruchtbaar te houden, weer lokaal in voedsel te kunnen voorzien en een gunstige
leefomgeving te creëren voor de aanwezige planten en dieren. In de werkwijze van Markelokaal

Figuur A 1.1 : veranderend speelveld (bewerkte versie van bron: De Coöperatieve Samenleving).
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het inbrengen van kennis en ambacht circuleren mee en dragen bij aan de creatie van nieuwe

A2 Markelo (gemeente Hof van Twente)

waarden. Waarden die niet altijd direct in geld uit te drukken zijn, maar wel bijdragen aan o.a.
bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, gezondheid en versterking van de lokale economie. Coöperatie Markelokaal vindt het niet meer dan logisch dat in ons huidige economische systeem deze

De pilot Marke(be)loont richt zich op het gebied van de voormalige gemeente Markelo. In totaal

waarden ook meedoen. Pas dan wordt de inzet van lokale mensen ook gezien, gewaardeerd en

kent het gebied verschillende buurtschappen, verspreid over een totale oppervlakte van ruim

beloond.

8000 hectare. Er wonen circa 7300 mensen in Markelo, evenveel mannen als vrouwen. De leeftijdsopbouw van de Markeloërs is in figuur A2.2 weergegeven.

Is het mogelijk om de werkwijze die Markelokaal met de graanakkers hanteert ook op het behoud
en beheer van houtwallen en- singels, bloemrijke akkerranden, poelen etc. toe te passen? Die
vraag heeft ons uitgedaagd om een aanzet te maken voor een waarderingsmodel waarin ‘appels
met peren worden vergeleken’ en, nog lastiger, financiële en niet-financiële middelen rouleren.

Leeftijd:

% totaal

Dit vraagt om anders denken en doen, niet alleen van onszelf, maar ook van de bewoners, bedrij-

0-14

15,4 %

15-24

10,5%

25-45

20,1 %

45-65

29,7%

65 +

24,5 %

ven, overheden en organisaties om ons heen. Wij proberen niet langer lineair te denken (van A
naar B), maar willen door observeren onze koers bepalen. Dit betekent dat we willen meebewegen met de praktijk en de complexiteit daarvan waarderen i.p.v. deze te willen vereenvoudigen.
De pilot Marke(be)loont grijpen we aan om onze beoogde aanpak verder vorm te geven en in de
wereld te brengen. We gaan op zoek naar een alternatief voor de aanpak van de regeling Groene-Blauwe Diensten, waarbij verantwoordelijkheid voor langjarig landschapsbeheer in het gebied

Figuur A2.2 leeftijdsopbouw Markeloërs

komt te liggen. De zoektocht is uitgevoerd en gecoördineerd door twee leden van Markelokaal

(Bron: CBS/plaatsengids.nl)

(kerngroep), ondersteund met input die is verkregen tijdens bijeenkomsten met aspirant-coöperatieleden (responsgroep) en aangevuld met externe expertise. •
Figuur A2.1 Projectgebied Marke(be)loont

Opbouw van het landschap
Markelo kent door haar unieke ligging in het grensgebied tussen de Sallandse heuvelrug en
Twente verschillende landschapstypen2. Elk landschap heeft haar eigen karakteristieke elementen. De basis van het landschap, door de provincie ook wel natuurlijke laag genoemd, wordt in
Markelo gevormd door het dekzandgebied en stuwwallen. Door het in gebruik nemen van deze
landschappen zijn de agrarische cultuurlandschappen op de volgende pagina ontstaan3.
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omstreeks markelo (2006)

3

catalogus gebiedskenmerken overijssel (12 april 2017)
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Grondgebruik
Het landelijk gebied van Markelo kent ruim 7500 hectare grond wat gebruikt wordt voor landbouw, natuur en landschap. Een globale verdeling van grondgebruik is te zien in figuur A2.4.

Figuur A2.4 Verdeling grondgebruik Markelo 2018 (Bron: Landschap Overijssel)

Figuur A2.3 Weergave agrarische cultuurlandschappen rondom Markelo
(Bron: Landschapsontwikkelingsplan Haaksbergen en Hof van Twente, mei 2005)

Huidig natuur- en landschapsbeheer
Op ca. 1400 hectare (ongeveer 20 %) van de gronden in het buitengebied van Markelo ligt een

De ambitie is om de typerende kenmerken van deze landschapstypen te behouden en waar

contract voor het uitvoeren van natuur- en landschapsbeheer. Het gaat daarbij met name om

mogelijk te accentueren. Dit door o.a. hoogteverschillen beter zichtbaar en beleefbaar te maken

contracten voor natuurbeheer die zijn afgesloten door de particuliere landgoederen en terrein-

en de dragende structuren die worden gevormd door natuur en landschappelijk raamwerken van

beherende organisaties. Daarnaast zijn er beheerovereenkomsten afgesloten met particuliere

lanen, bosstroken en waterlopen te herstellen en onderhouden. Vanuit een gemeenschappelijke

grondeigenaren via verschillende regelingen voor natuur- en landschapsbeheer.

visie op het Markelose landschap worden weloverwogen keuzes gemaakt. Met aanleg, herstel en
beheer van landschapselementen die thuis horen in Markelo wordt hier uitvoering aan gegeven.

In beheer bij:

# ha

Type contract

# ha

% contracten

(zie hoofdstuk A3).

Staatsbosbeheer

583

GBD

8,5

0,6

Landschap Overijssel

16

ANLb

7

0,5

Particuliere landgoederen

1.334

SNLa

15

1,1

SNLn

1.375

97,8

Figuur A2.5 Beheerders natuurgronden rond
Markelo 2018 (Bron: Landschap Overijssel)

Figuur A2.6 Areaal contracten natuur- en
landschapsbeheer Markelo 2018
(Bron: Landschap Overijssel)
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A3 Landschappelijke elementen in Markelo
Wanneer we het over landschapselementen hebben zijn er drie vormen te onderscheiden:
Puntvormige elementen: solitaire bomen in het landschap, poelen. Ze worden ook wel
stepping stones genoemd, om afstand van A naar B te overbruggen.

1 Botanische grasland

7 Knip- of scheerheg

13 (Elzen)singel

2 Recreatief medegebruik

8 Hakhoutbos/geriefbos

14 Zoom

3 Kruidenrijke akkerrand

9 Houtwal/singel

15 Bloemenweide

4 Solitaire boom

10 Knotbomen

16 Graanakker

5 Greppel

11 Steilrand

17 Laan/bomenrij

6 Haag

12 Poel

Lijnvormige elementen: bomenrij, singel, steilrand, haag, zoom etc. Ze vormen veelal

Een inhoudelijke omschrijving van de verschillende landschapselementen, evenals informa-

een verbinding tussen twee (natuur)gebieden, zodat dieren zich van A naar B kunnen

tie over beheer en gebruik, is reeds in meerdere documenten uitgewerkt5. Specifiek voor de

verplaatsen.

Markelose situatie zullen we voor een aantal landschapselementen een praktische handleiding
uitwerken. •

Vlakdekkende elementen: landbouwgronden, (kruidenrijke) akkers, natuurlijk
grasland, bloemenweide, hakhoutbos etc. Ze bieden een verblijf- en groeiplek voor
verschillende soorten flora en fauna.
De impact, en daarmee functie, van een bepaald landschapselement is in elke situatie anders. Dit
is mede afhankelijk van de omvang en de relatie met elementen in de nabije omgeving. Enkele
functies die het landschap kan hebben:
•

Behoud en versterking van waardevolle ensembles: oorspronkelijke landschapstypes zijn hier
in grote eenheden nog gaaf en herkenbaar (=cultuurhistorische waarde);

•

Beeldbepalend element/landschappelijke drager: oriëntatie en herkenbaarheid;

•

Broed-, voortplantings-, foerageer- en verblijfsgebied voor vogels, insecten, amfibieën, reptielen en zoogdieren;

•

Geschikte bodem voor diverse soorten bloemen, kruiden en planten;

•

Verbinding van natuurgebieden;

•

Voedselproductie en CO2 reductie

•

Recreatie en toerisme: beleven van het landschap, leven in het landschap

•

Gezonde woon- en leefomgeving/ gezondheid

Landschapselementen in Markelo
Nederland kent zeer diverse landschappen, en daarmee ook landschapselementen die ons landschap
vullen. We hebben een selectie gemaakt van landschapselementen die in Markelo thuis horen,
en die één of meer van bovenstaande functies vervullen (leervraag 3). De vetgedrukte landschapselementen zijn in deel C als voorbeeld uitgewerkt. We stellen geen prioriteit aan een specifiek
element. Diversiteit en aandacht voor het totale gebied is voor ons van belang. Samen met
deskundigen van bijvoorbeeld Landschap Overijssel gaan we daar aan de slag waarenergie is.
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A4	Hoe betrek je Markeloërs bij langjarig
landschapsbeheer?

Input uit het gebied:
Periodiek inloopspreekuur op vaste locatie in het gebied om mensen de gelegenheid te bieden
informatie aan te reiken en/of mogelijke eigen waarde voor de coöperatie te formuleren;
Buurtschappenoverleg: wat leeft er in de buurt?
Ontmoeting van organisaties, investeerders, ondernemers en instellingen: wat vinden we met

Een model ontwikkelen om met de gemeenschap zorg te dragen voor het lokale landschap is één,

elkaar belangrijk, wat hebben we zelf in huis en hoe kunnen we elkaar met onze waarden versterken?

maar het valt of staat bij de mensen, organisaties en bedrijven die dit model gaan uitdragen en
uitvoeren. De neiging is om dan meteen te streven naar een stevige basis, waarmee continuïteit

Het landschap en haar waarden herkennen en erkennen

wordt gewaarborgd en efficiënt kan worden gewerkt. Maar daar gaan een aantal belangrijke

De gemeenschappelijke waarden, die in onze uitgangspunten (pag. 2) zijn genoemd, laten zien

stappen aan vooraf. Want hoe kom je daar met elkaar? En hoe betrek je de mensen in het gebied

dat het in onze coöperatie om veel meer gaat dan alleen maar landschap en haar landschapsele-

hierbij (leervraag 2)?

menten. Wie zich kan vinden in deze waarden kan zich committeren aan de coöperatie en kijken
welke waarde hij/zij in kan brengen. Dat kan in de volle breedte, maar ook op een specifiek

Het landschap ontmoeten

gebied zijn.

Ieder mens ervaart het landschap vanuit zijn of haar eigen perspectief. Waar persoon X zich al
heel bewust is van de functies die het landschap vervult voor o.a. dieren, planten, mens en aarde,

Het landschap omarmen

zal persoon Y misschien niet verder zijn gekomen dan dat het landschap ‘mooi’ is. Om mensen

Elke inzet en inbreng is waardevol. Dit kan op verschillende niveaus:

mee te nemen in onze gedachtegang willen we ze het landschap laten ontmoeten:

a) Belang van gemeenschappelijke waarden uiten in eigen omgeving;
b) Actief in eigen omgeving (straal van 500 meter van woning, kleinschalige activiteit);
c) Actief in landschap gehele werkgebied (grootschalig landschapsonderhoud);
d) Grond in bruikleen geven, het beschikbaar stellen van machines/gereedschappen;

- Inspireren

- Ontmoeting

e) Inbreng van kennis en ambacht etc.

- Aanreiken

- Doe-activiteiten

- Verbinding

- Toegankelijk zijn

- Kennis-activiteiten

- Verwondering

Het landschap benutten

- Laagdrempelig

- Input uit het gebied

- Besef van (eigen) 		

Het landschap is niet alleen een kostenpost, maar levert vooral ook verschillende waarden op6.

waarde

Deze waarden kunnen direct of indirect worden benut. Welke functie het voor jou heeft is afhankelijk van jouw rol en verbinding met het landschap. Als consument, investeerder, ondernemer,
overheid, maatschappelijke organisatie, kennisinstituut. De agrariërs in ons gebied hebben hierin
een cruciale rol. Herkennen en erkennen zij de gemeenschappelijke waarden, dan is de basis

Doe-activiteiten:

gelegd voor succes.

Het landschap zien: app ontwikkelen waarin men landschapselementen in eigen
omgeving in kan tekenen;

Wat doet landschap met je?

Het landschap proeven:diner met lokaal geteeld voedsel, broodbakken van in

Dat een groene omgeving goed voor je is, daar kan vrijwel iedereen zich wel iets bij voorstellen.

Markelo geteeld graan;

Het essay ‘Van buiten wordt je beter’ (2001)7 heeft een belangrijke impuls gegeven aan de maat-

Het landschap ervaren: bloemenweide inzaaien, lokale wandelroute etc..

schappelijke erkenning van het belang van natuur voor de gezondheid van de mens:
1. Natuur als bron van rust en ontspanning

Kennis-activiteiten:

2. Natuur als bron van geestelijke en lichamelijke weerbaarheid

Thematische lezingen: de waarde van landschap, samenwerken in een coöperatie, kringloop van

3. Natuur als bron van persoonlijke groei- en betekenisverlening

stoffen in eigen gebied etc.; Verdiepende colleges: graanteelt, bloemenweide en de bij etc.
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Verschillende onderzoeken hebben daarna de relatie tussen natuur en gezondheid verder
uitgediept. Op korte termijn draagt een groene omgeving bij aan een verbetering van stemming
en concentratie en vermindert het stress. Op de lange termijn leidt meer contact met natuur, met
name de natuur in de directe woonomgeving, tot minder ziekten en aandoeningen8/9. Mensen bewegen meer, hebben minder last van hun luchtwegen vanwege gezonde buitenlucht, een groene
omgeving stimuleert de creativiteit en biedt een ontmoetingsplek.
Communicatiemiddelen
Met inzet van diverse communicatiemiddelen proberen wij te bereiken dat het “landschapsbewustzijn” en het eigenaarschap niet beperkt blijft tot degenen die nu al betrokken zijn en zich
inzetten voor het landschap. De groep blijft dan te klein om een duurzaam effect te bereiken. We
richten ons dus ook op mensen buiten onze eigen coöperatie. Een belangrijke doelgroep waar
we ons op willen richten is de jeugd, onze toekomst. Daarom willen we het onderwijs in brede zin
betrekken bij samen het landschap en haar waarden te herkennen en erkennen. In de uitvoeringsfase (deel E Het vervolg) beschrijven we enkele voorbeelden die we hopelijk met financiële
ondersteuning van de provincie en gemeente kunnen gaan uitvoeren.
Via traditionele lokale media, zoals ‘Maarkels Nieuws’, TC Tubantia, Hofweekblad, kunnen
activiteiten worden aangekondigd en kan een eerste ontmoeting met het landschap worden
aangewakkerd. Daarnaast vormt de website van Markelokaal10 een ontmoetingsplek waar kennis,
activiteiten en deelnemers samenkomen. •

6	landschap als onze natuurlijke fabriek, ons medicijn, ons thuis, ons decor en onze allesreiniger
(bron: waardevol landschap, landschap overijssel)
7	‘van buiten word je beter’, van den berg a., van den berg, m. (2001)
8	vitamine g: de relatie tussen groen en diverse aspecten van gezondheid en welzijn van
nederlanders op landelijk niveau, maas j. (2009)
9 de tuin: een krachtige multivitamine g, van den berg, a. (tuinjournaal sept 2014)
10 https://www.markelokaal.nl/
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deel b
onze aanpak

B1 Waarden van het landschap
Landschap heeft waarde, daar zijn we het allemaal over eens. Maar hoe maak je die waarde ook
tastbaar? En nog een stap verder, hoe kun je deze niet-financiële waarden laten rouleren in een
economisch systeem? Met deze pilot proberen we hier uitvoering aan te geven. Ons uitgangspunt
is een circulaire economie waarin de mens (People), de aarde (Planet) en economie (Profit) in
balans zijn (het algemeen aanvaarde PPP-concept).

De mens is steeds meer ruimte gaan innemen op aarde. Niet letterlijk,
maar wel door de activiteiten die ze doet. Het domesticeren van dieren, het
in gebruik nemen van land voor productie, het oogsten uit de natuur voor
brandstof etc. Maar de mens wil ook leven en heeft recht op een bestaansrecht. Het voorzien in basisbehoeften (o.a. voedsel, woning, water, school)
is dan ook uitgangspunt. Deze moeten we creëren en beschermen, niet
alleen voor onszelf, ook voor onze omgeving.

De aarde is een breed begrip. Natuur, mens en dier leven op aarde. Ze
maken er gebruik van, leveren er aan terug, dragen er zorg voor en putten
hem uit. Het ecologische systeem is echter niet verweven in het economische systeem. Dit betekent dat we de aarde uitputten (bv de bodem),
zonder daar iets tegenover te zetten. Als we dat blijven doen heeft dat
onomkeerbare gevolgen. Het beschermen van het ecologisch plafond is
onze plicht.

De economie zorgt voor geldstromen, werkgelegenheid, uitwisseling van
goederen en diensten etc. Geld is hierin veelal de ‘smeerolie’. Maar niet
alles van waarde is in geld uit te drukken. En toch lijkt dat nu het enige
meetbare te zijn. En de input op basis waarvan de meeste keuzes worden
gemaakt. Het is onze uitdaging om niet-economische waarden in het
economische systeem te verwerken, zodat people en planet niet ondergesneeuwd raken door de profit.
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Het donutmodel als inspiratiebron

De Markelokaal-donut:12 waarden als praktisch hulpmiddel

Wij werken graag samen met bewoners, bedrijven en overheden aan een nieuwe ‘landschapseco-

Om niet in concepten en modellen te blijven hangen hebben we voor langjarig landschapsbeheer

nomie’. Daarbij zijn wij geïnspireerd door het gedachtegoed van Kate Raworth’s ‘donut-econo-

een aantal thema’s uit de donut gekozen om verder uit te werken. Het PPP-concept hebben we

mie’ . Niet onbegrensd groeien, maar doorlopend rekening houden met grenzen, zodat de aarde

anders dan gebruikelijk niet opgebouwd uit drie aparte cirkels, maar drie in elkaar vallende cir-

(ecologie) en wijzelf (mensen) nu en later niet door ons handelen worden benadeeld.

kels. Net als in de donut van Kate Raworth stellen we de basis van ons bestaan (Planet) centraal,

In het donut-model komen sociale en ecologische vraagstukken samen in een nieuw economisch

als grenzend stellende plek. Daarbinnen is er ruimte voor sociale aspecten (People) en pas weer

systeem. Werken aan gemeenschappelijke waarden, zoals een schone aarde en een goede

binnen dat kader een begrensde ruimte voor de economie (Profit)12.

11

gezondheid voor iedereen, zijn in dit nieuwe economische systeem belangrijker dan (financiële)
winsten voor individuen ten koste van de aarde en anderen.
PROFIT

Dat vraagt om een andere aanpak dan we gewend zijn en om voorbeelden waarmee we kunnen
laten zien hoe het anders kan en welke andere waarden dit oplevert.

Produceren van zinvolle
basisproducten
Efficiënt werken
Samenwerking lokale bedrijven
Ondernemen met het landschap

ECONOMIE

We komen alleen tot een nieuw systeem wanneer we dit zelf willen en hier ook naar handelen.

PEOPLE
Kennisontwikkeling en -uitwisseling

MENS

Lokaal voedsel
Gezondheid
Zorg voor en met elkaar

PLANET
Bodemkwaliteit

Klimaatverandering

AARDE

Biodiversiteit

Kringloop

Bron: https://www.stockholmresilience.org/policy--practice/contributions-to-the-agenda-2030.html

Figuur B1.2 de ‘Markelokaal donut’ met 12 waarden

De Markelokaal donut gebruiken wij om met elkaar in gesprek te gaan over landschapsbeheer.
Met behulp van de donut willen we duidelijk maken dat landschapsbeheer meer oplevert dan
alleen een aantrekkelijk landschap en een mooie leefomgeving. De 12 waarden die in de donut
staan genoemd werken wij uit in meer concreet na te streven doelen, al dan niet meetbaar, en te
Figuur B1.1 Anders kijken naar de economie door middel van de donut. (Bron bewerkte donut: Hans E. Büchi)

nemen maatregelen. Deze doelen en maatregelen hebben wij uitgewerkt in een PPP-waardenschema.

11	de britse econoom kate raworth gebruikt een krachtig beeld voor een nieuwe circulaire economie: de donut. onze economische activiteiten zouden niet uit de bocht moeten vliegen, maar
groeien binnen grenzen, in een ideale cirkel. de thema’s die door raworth in de binnenring van
de donut worden onderscheiden sluiten aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen die door de
verenigde naties zijn vastgesteld.
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Het meten van de impact

Een model in ontwikkeling

De impact van de activiteiten wordt in eerste instantie als gegeven gehanteerd, maar zal op den

Het PPP waardenschema is geen statisch gegeven. In de loop der tijd zullen nieuwe gemeen-

duur als gecreëerde waarde worden meegenomen in het waarderingsmodel. Voor een aantal

schappelijke waarden worden geformuleerd en/of nieuwe indicatoren worden gevonden om de

waarden hebben we nu al een indicator geformuleerd om de mate van impact uit te drukken.

impact (beter) meetbaar te maken. Deze ruimte voor aanpassing van het model moet er volgens

Een selectie hiervan is te zien in figuur B1.3. Het complete PPP-waardenschema is opgenomen in

ons zijn, zowel om mee te kunnen bewegen met de behoefte van de lokale gemeenschap, als om

Bijlage 1.

aan te sluiten bij andere ontwikkelingen en initiatieven.
Het model laat zien dat het gaat om een samenhangend geheel van waarden. Het gaat verder dan

Gemeenschappelijke
waarde

Input vragen
voor het meetbaar maken van
deze indocator:
wat streven
we na?

Lokaal voedsel

Lokaal
produceren:
verwerken,
vermarkten en
consumeren

People

Wat vinden we
belangrijk?

wat gaan
we meten?

hoe gaan
we dit meten

Planet
Profit

Samenwerking lokale
bedrijven

diensten en Agrarisch Natuurbeheer (leervraag 5).
We streven op termijn na dat de vele initiatieven die nu worden genomen, ook met betrekking tot
landschapsbeheer, als samenhangend geheel wordt benaderd en gewaardeerd.
“Think Global, act local”: bijdrage duurzame ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties
Waar we met bovenstaand model proberen het abstracte terug te brengen naar lokaal niveau,

Traceerbaar
voedsel (zien
waar het
vandaan komt)
Biodiversiteit

MAATREGELEN

alleen het landschapsbeheer, zoals tot nu wordt benaderd door bijvoorbeeld de Groene Blauwe

willen we zeker niet de indruk wekken dat we ons afsluiten van de wereld om ons heen. Het is

Lokale
gewaarborgde
certificering
i.p.v.dDure
Skalcertificering

Aanwezigheid
en diversiteit
inheemse flora

Aanwezigheid
van hoeveelheid
en soorten
akkerkruiden

M.b.v. flora
lijst tellen van
bedekking,
frequentie en
talrijkheid
(PQ-methode)

Een foerageer-,
schuil- en
verblijfplaats
voor aanwezige
fauna

Aanwezigheid
M.b.v. vogellijst
muizen en vogels in juli/augustus
tellen; wat
en hoeveel
relatie leggen
met uilenstand

Een lokale
economie waarin
betrokken
bedrijven elk hun
eigen inbreng
(intrinsieke
waarde)
leveren, als
schakel van een
groter geheel
(cooperatie ML)

Betrokken
bedrijven en
hun mate van
betrokkenheid

een gezamenlijke opgave om een eind te maken aan armoede, ongelijkheid, klimaatverandering,
verontreinigingen en uitputting van de aarde. De Verenigde Naties hebben voor 2030
Peter van den
Akker maakt
flora en fauna
lijsten

Legering van
graan

Vogeldeskundige
Rob Bijlsma

duurzame ontwikkelingsdoelen vastgesteld, ook wel Sustainable Development Goals (SDG’s).
Deze doelen zijn internationaal erkend en worden bij communicatie over duurzaamheid gebruikt
door bedrijven, overheden en organisaties.
Bij elk voorbeeld in dit bidbook hebben wij door middel van onderstaande symbolen aangegeven
aan welke SDG’s een bijdrage wordt geleverd. Hierdoor laten we de Markelose gemeenschap
kennismaken met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en vergroten we op die manier de
bewustwording in onze gemeenschap. •

# lokale
bedrijven * mate
betrokkenheid in
uren/middelen

Een
inspiratiebron
voor nieuwe
economische
activiteiten

Figuur B1.3 Selectie uit het PPP-waardenschema
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B2 Waarderingsmodel

(input) bestaat uit onder meer inzet van tijd en kennis en het beschikbaar stellen van grond
en machines = ML-waarde (‘Markelokaal-waarde’)

Model voor lokale circulaire economie, gebaseerd op andere waarden dan geld
De coöperatie Makelokaal wil een circulaire economie creëren. In haar werkwijze creëert zij
behalve €-waardes (opbrengst van het land) ook sociale en ecologische waarden (People-Planet-Profit- waarden). Door de gemeenschap worden gemeenschapswaarden (inzet van mensen,
identiteit, eigendom, ambacht, kennis, netwerk) ingebracht. Dit levert de inbrenger een Markelokaal op. Deze Markelokaaltjes willen we ruilbaar maken in de vorm van lokale producten en/
of diensten. Hierdoor vormen we een lokale circulaire economie. Een goed voorbeeld van wat we
hiermee bedoelen is de teelt van graan op kleine akkertjes in Markelo. Samen met elkaar creëren
we waarden die niet allemaal in geld zijn uit te drukken.

= €-waarde

2

(‘People-Planet-Profit-waarde’).

Waardenfonds
PPP-waarde
ML-waarde
€-waarde

kunnen ook elders in de wereld gecreëerd worden (“think global, act local”) = PPP-waarde

COÖPERATIE MARKELOKAAL

lue-case” (waardencase). De waarden worden overigens niet alleen lokaal gecreëerd, maar

overheidsbijdrage = €-waarde

den! In plaats van een business-case voor het gebied spreken wij daarom liever van een ”va-

ACTIVITEIT
in het gebied
voorbewerken
oogsten
etc.

OPBRENGST
graan
stro
meel
brood
etc.

De gecreëerde waarden zijn niet alleen financiële, maar vooral sociale en ecologische waar-

GEBIED
land en
elementen

1

waarde-input

In figuur B2.1 staat hoe de drie hierboven beschreven onderdelen zich tot elkaar verhouden. •

INBRENG
gemeenschap
tijd
eigendom
ambacht
kennis
etc.
= ML-waarde

3.
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Figuur B2.1 schematische weergave lokale circulaire economie Markelokaal

De gemeenschap bestaat uit de mensen en lokale bedrijven in het gebied. Hun inbreng

Loonbedrijf
Hovenier
Diensten
etc.

Het gebied is in ons geval het landelijk gebied van Markelo.

2.

Molenaar
Bakker
Detailhandel
etc.

1.

waarde-output

gecreëerde waarden belangrijke onderdelen.

IMPACT
ecologisch
sociaal

Voor ons model van langjarig landschapsbeheer vormen het gebied, de gemeenschap en de

= PPP-waarde

3

In dit hoofdstuk gaan wij in op het vraagstuk van de bekostiging van activiteiten (leervraag 4).
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B3 Markelokaal boekhouding
Voor het in beeld brengen van kosten en baten ontwikkelen wij een Markelokaal boekhouding.
Hieronder laten we in een algemeen model zien hoe dit er uit zou kunnen zien. In figuur B3.2 is een
voorbeeld uitgewerkt. Omdat onze nieuwe lokale economie (nog) niet geheel bestaat, zijn we genoodzaakt een koppeling te maken met de huidige vrije markteconomie. Dit om goederen, producten en
waarden te kunnen uitwisselen met de vrije markt.
De inzet vanuit het gebied wordt omgezet in zogenaamde ‘Markelokaaltjes’. Dit zijn waarden die op
enige wijze kunnen worden uitgeruild en binnen de gemeenschap circuleren. Dit systeem moet nog
nader worden uitgewerkt.
We denken dat het Markelokaaltje ingezet kan worden bij diverse vormen van diensten en lokale
producten. De relatie met de oude economie zal echter blijven bestaan, omdat we nooit helemaal
zelfvoorzienend kunnen zijn.
waardecreatie MARKELOKAAL
gebieds waarden

Planet

kosten

Bodemkwaliteit

Categorie

Investering

Biodiversiteit

Landschap

Grondgebruik

Klimaatverandering
Tijd/arbeid uitvoering beheer

Kringloop
Mens

People

Organisatie ML OVERHEAD
Uitbesteed werk

Kennisontwikkeling en - uitwisseling
Lokaal voedsel
Gezondheid

Machinegebruik

Zorg voor en met elkaar

Brandstof
Reiskosten

Omzet gecreëerde producten
Profit

Middelen

Zaad- en plantgoed

Efficiente productieketen

Verpakkingsmateriaal product

Samenwerking met lokale bedrijven

Ruimte

Ondernemen met het landschap

PR

GECREËERDE GEBIEDSWAARDEN

UITVOERINGS KOSTEN

Bijdrage provincie
Bijdrage gemeente
Bijdrage private partijen

dragen bij aan dekking van
gebiedswaarden en kosten

Bijdrage fondsen

Figuur B3.1 Algemene model Markelokaal boekhouding
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Bijdrage in lokale landschapseconomie

Dit schema laat zien hoe we per casus de kosten voor aanleg/herstel en beheer in beeld brengen.

Omdat we (nu al) publieke waarden creëren is het denkbaar dat de overheid en anderen bij willen

Alle posten zijn op een rekeneenheid van euro’s gezet. Daarnaast laten we zien wat deze bedragen

dragen aan onze manier van werken. De bijdrage van overheden en marktpartijen kan bestaan uit

waard zijn in ons voorgestelde Markelokaal waardensysteem.

het beschikbaar stellen van financiële middelen, kennis, communicatiemiddelen, grond, fysieke

De grote uitdaging is om een ruilsysteem op gang te brengen en daarmee de relatie met de gewone

arbeid, etc. Met deze bijdrage wordt de inzet vanuit de gemeenschap gewaardeerd.

economie zo gering mogelijk te houden. Helemaal zonder deze economie zal niet lukken, want
diesel zullen we bijvoorbeeld toch gewoon nog aan de pomp moeten kopen. •

Markelokaal boekhouding bijvoorbeeld bloemenweide o,5 ha
Investering beheer per jaar
uren overhead

ruileenheid
in ML

rekeneenheid in €
€25

uur

10

€250,00

10

10

€250,00

10

0,5

€500,00

20

20

€400,00

10

0,5 kg

€150,00

tijd (ambacht /kennis) = uren

€25

uur

uitbesteed aan bedrijf

€60

uur

eigendom = grondprijs agrarisch (pacht)
eigendom = grondprijs natuur (pacht)
gereedschap/machine/diesel
plantgoed en zaad
reiskosten
vergaderruimte/werkplaats

€1000

ha of km/jaar

€150

ha of km/jaar

€25

uur

afh. van vraag
€0,19

km

132

€25,08

1

€10

uur

2,5

€25,00

1

€1.600,08

52

TOTAAL kosten aanleg en herstel

* één MARKELOKAAL heeft in het voorbeeld een relatieve waarde van € 25,-. Elk jaar kan de waarde van een ML opnieuw
bepaald worden aan de hand van de financiele inkomsten van de cooperatie. We onderzoeken of de Markelokaaltjes een
beperkte houdbaarheidsdatum moeten krijgen.

Figuur B3.2 Voorbeeld Markelokaal boekhouding Bloemenweide
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1 uur inzet

1

machine p/u

0,5 ML

inbreng grond: punt (boom)

1

ML

inbreng grond: lijn (haag) 10 meter

1

ML

inbreng grond: vlak (bosje/akker) 0,1 ha

4

ML
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deel c
praktijkvoorbeelden

Voor ons gebiedsaanbod hebben wij 12 actuele praktijkvoorbeelden in beeld. Deze vormen
samen het Gebiedsaanbod 2019. Ter illustratie van onze aanpak met ‘waarden’ zijn hier een
vijftal landschapselementen uitgewerkt:
1.

Holle weg, 400 meter

2.

Steilrand, 100 meter

3.

Poel, 25 meter doorsnede = 490 m2

4.

Bloemenweide, 0,5 ha

5.

Graanakker (met bloemenrand), 0,5 ha

In elk voorbeeld beschrijven we de belangrijkste antwoorden op de vragen die we met de betrokkenen bespreken:
•

Landschapselement nummer (zie normbedragen)

•

Type landschapselement en omvang

•

Betrokkenheid in gebied

•

Beschrijving staat van het element (nulmeting)

•

Doel

•

Aanpak

•

Dashboard PPP

•

Markelokaal boekhouding

•

Normbedrag voor beheer

•

Relatie SDG’s

Wanneer we de voorbeelden in de praktijk gaan uitvoeren maken we gebruik van het beheerplan
dat bij elk element i.s.m. een professionele partij is samengesteld.
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Figuur C0.1 Overzichtskaart landschapselementen die Markelokaal in 2019 in beheer heeft, of zou willen
nemen (opgesteld i.s.m. Wesley Meulenkamp, medewerker van Landschap Overijssel)
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Holle weg

Steilrand

LANDSCHAPSELEMENT NUMMER 9

LANDSCHAPSELEMENT NUMMER 11

HOLLE WEG

STEILRAND

400 METER

100 METER

Betrokkenheid in gebied

Betrokkenheid in gebied

Initiatief van wandelaars om pad te herstellen en onderhouden. Bij dit pad ontmoeten dagelijks wan-

Initiatief van Maarkels Landschap om langs het Goastokpad een steilrand te herstellen.

delaars uit het dorp elkaar.

Grondeigenaar is bereid om mee te werken door zijn grond hiervoor ter beschikking te stellen.

Beschrijving staat van het element (nulmeting)

Beschrijving staat van het element (nulmeting)

Onverzorgde, verwilderde aanplant. Veel dood hout en weinig variatie in soorten.

Jonge aanplant in ontwikkeling.

Doel

Doel

Verbeteren aanplant met inheemse soorten en daardoor versterken van begroeiing ten gunste van

In standhouden van een oud karakteristiek element in het landschap. Verfraaien wandelpad. Behoud

fauna. Verfraaien en in standhouden van cultuurhistorie (oud kerkepad).

en versterking microklimaat ten behoeve van kwetsbare flora en fauna.

Aanpak door eigenaar, in samenwerking met Markelokaal

Aanpak door ondernemer uit gebied, in opdracht van de coöperatie Markelokaal:

b) herstel: opschonen wallen en aanplant met diverse inheemse struiken en bomen

c) beheer: periodiek onderhoud volgens beheerplan

c) beheer: periodiek onderhoud volgens beheerplan
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Poel

Bloemenweide

LANDSCHAPSELEMENT NUMMER 12

LANDSCHAPSELEMENT NUMMER 15

POEL

BLOEMENWEIDE

25 METER DOORSNEDE = 490 M2 = 4,9 ARE

0,5 HA

Betrokkenheid in gebied

Betrokkenheid in gebied

Enkele jaren gelden heeft Stichting Maarkels Landschap het initiatief genomen om samen met

Initiatief van grondeigenaren om gezamenlijk grond in te brengen voor het inzaaien van een bloe-

Agrarische Natuurvereniging Hooltwark langs het Goastokpad een steilrand te herstellen. Dit in

menweide en herinrichten van het terrein, onder verantwoordelijkheid/beheer van Coöperatie

het kader van de jaarlijkse Landschapsprijs die de gemeente Hof van Twente had gewonnen. De

Markelokaal

grondeigenaar en de pachter zijn bereid geweest om mee te werken door zijn grond hiervoor ter
beschikking te stellen.

Beschrijving staat van het element (nulmeting)
Schraal grasland bij invalsweg Markelo vanuit Holten. Matige bodemcultuur en eenzijdig gewas.

Beschrijving staat van het element (nulmeting)

Visueel weinig aantrekkelijk voor invalsweg van het dorp Markelo.

Biologisch gecertificeerde(SKAL) paardenwei met slechte afwatering waar sprake is van achterstallig onderhoud; matige bodemcultuur.

Doel
Verbeteren bodemkwaliteit en verfraaien landschap door het inzaaien met een laag groeiend

Doel

(verkeersveiligheid) wildbloemenmengsel.

Verbeteren afwatering/waterberging op het terrein; creëren geschikt habitat voor faunasoorten
door aanbieden waterpartij.

Aanpak door plaatselijk Loonbedrijf i.s.m. coöperatie Markelokaal:
a) aanleg: voorbewerken grond en inzaaien met bloemenmengsel. Dit vraagt om verplaatsen van

Aanpak door ondernemer uit gebied in opdracht van de coöperatie Markelokaal:

hekwerk en herplanten van haag

a) aanleg: uitgraven poel en aanbrengen van vegetatie
c) beheer: jaarlijks onderhoud volgens beheerplan
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Graanakker

LANDSCHAPSELEMENT NUMMER 16
GRAANAKKER (MET BLOEMENRAND)
0,5 HA
Betrokkenheid in gebied
Initiatief van de eigenaar om grond in te brengen voor beheer door Coöperatie Markelokaal.
Beschrijving staat van het element (nulmeting)
Verwilderd weiland, waar jaren geen onderhoud en onregelmatige bemesting heeft plaatsgevonden,
met als gevolg een matige bodemcultuur.
Doel
Verbeteren bodem door jaarlijks inzaaien en oogsten van graanproduct ten behoeve van lokaal voedsel.
Aanpak door eigenaar in samenwerking met Markelokaal
a) aanleg: voorbewerken grond en inzaaien gewas (graan), klavers en bloemenrand.
c) beheer: jaarlijks oogsten met maaidorser en strobalen maken, bodem licht bewerken en voor
winterperiode inzaaien met wisselgewas door Markelokaal
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deel d
ons gebiedsaanbod

D1

Vertrouwen in de gemeenschap

Onze nieuwe vorm van langjarig landschapsbeheer vraagt om een organisatie waarin ruimte is
voor andere rollen en verhoudingen. Een organisatie die minder gebaseerd is op reguleren en
controleren, maar meer op loslaten en vertrouwen geven.
In hoofdstuk A1 hebben we beschreven welk veranderend speelveld wij zien (de “drie speelvelden”). Ook hebben wij omschreven waarom wij een (lokale) coöperatie een goede vorm
vinden om als inwoners en kleine bedrijven samen te werken met overheden, grote bedrijven
en organisaties aan maatschappelijke doelen. De kracht van de coöperatie zit hem in de lokale
betrokkenheid van de gemeenschap (mensen). Zij denken, werken, organiseren en leren mee
als lid. Eigenaarschap is vanzelfsprekend, evenals meepraten en meebeslissen. Wat dat laatste
betreft ontstaat hier ook een nieuwe vorm van democratie. Deze benaderingswijze maakt dat
onze aanpak zich onderscheid en een goed alternatief is voor de aanpak van de Groene Blauwe
Diensten (leervraag 5).
Kan Markelokaal zich ontwikkelen naar een betrouwbare gebiedspartner?
Coöperatie Markelokaal is nog in ontwikkeling. Momenteel zijn er ongeveer 20 tot 30 mensen bij
Markelokaal betrokken. Zij leveren allerlei inbreng, zoals het uitvoeren van werkzaamheden op
het land, achter de computer en/of het beschikbaar stellen van grond. Er is een bestuur en er zijn
aspirant leden. Dit in afwachting van de invulling die aan het lidmaatschap wordt gegeven.
Anders dan bij veel andere coöperaties hoeft de inbreng van leden niet vanzelfsprekend uit geld
te bestaan. Bij Markelokaal staat geld verdienen niet centraal. Samen waarden creëren, en daar
waar mogelijk uitruilen, wel. We onderzoeken samen hoe we dit kunnen doen. Bij de verdere
ontwikkeling van onze coöperatie maken we nadere afspraken over zaken als stemrecht, hoe
omgaan met winst en verlies, bestemming van de winst en vergoedingen voor leden.
Kan Markelokaal een rol vervullen bij langjarig landschapsbeheer?
Zonder de betrokkenheid van grondeigenaren is er geen gemeenschappelijk landschapsbeheer mogelijk. De coöperatie streeft gedeeld eigenaarschap na. Dit houdt in dat de ondergrond
uiteraard in eigendom blijft van de grondeigenaar, maar dat de gemeenschap meehelpt om het
land(schap) te verzorgen en in sommige gevallen de eigenaar daarmee te helpen. Wij vinden het
dan ook belangrijk dat de lokale agrarische gemeenschap, landgoederen en terrein beherende
organisaties zich in dit geheel betrokken voelen en actief meedoen. De coöperatie kan in onze
ogen haar rol goed vervullen wanneer binnen de gemeenschap het gedeelde eigenaarschap
wordt omarmd.
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Kan Markelokaal dit allemaal alleen?

D2 Samenwerking en rolverdeling

Niet alles kan en moet door ‘het gebied’, de coöperatie, worden opgepakt. Er zijn werkzaamheden die Markelokaal niet kan uitvoeren. Bijvoorbeeld door het ontbreken van personele capaciteit, kennis of geld. Wij zien daar een rol weggelegd voor bestaande organisaties op het gebied

In de provincie Overijssel is Markelokaal zeker niet de enige die zich bezighoudt met zorg voor

van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zij hebben veldmedewerkers met ecologische- en

het landschap. Het Groenloket13 geeft een overzicht van alle organisaties, verenigingen, stichtin-

landschapskennis rondlopen en ervaring met het afsluiten van beheercontracten en het delen

gen etc. die zich, op wat voor manier dan ook, bezighouden met ‘groen’ in Overijsel. Dit gaat over

van kennis m.b.t. het beheer. Wij denken dan aan bijvoorbeeld Landschap Overijssel, Agrarisch

stad, dorp en platteland; en van uitvoerend tot faciliterend en het geven van educatie.

collectief Midden Overijssel en ANV ‘Hooltwark’. De praktische uitvoering van beheeractiviteiten
vinden wat ons betreft zoveel mogelijk plaats door inwoners en bedrijven uit het gebied zelf.

Met zoveel aanbod is het goed om de vraag te stellen: wat voegt de werkwijze van Markelokaal toe
aan alle activiteiten en initiatieven die er al zijn? Met andere woorden: wat is onze meerwaarde?

Kan Markelokaal zich al lerende verantwoorden?
Het sociale netwerk en de onderlinge betrokkenheid vormen een zacht ‘correctiesysteem’.

Wij vinden dat we werkzaamheden niet dubbel moeten gaan doen en krachten moeten benutten.

Mensen spreken elkaar aan en helpen elkaar. Wanneer werkzaamheden nodig zijn, worden deze

Elke organisatie moet doen waar zij sterk in is en samen bereiken we het beste resultaat. Hoe dat

georganiseerd. Hetzij door inzet van vrijwilligers, hetzij door inzet van (lokale) marktpartijen. Toe-

in de praktijk vorm kan krijgen zal verkend moeten worden met de betreffende partijen. Wanneer

zicht en handhaving door de overheid is anders georganiseerd. Dit vindt nu gezamenlijk plaats in

wij kijken naar onszelf, dan zien wij onze meerwaarde door het:

de coöperatieve gemeenschap.
•

verbinden van sociale, ecologische en economische waarden: deze werelden zijn nu nog
vaak van elkaar gescheiden. We zijn het er allemaal over eens dat economie om meer draait
dan alleen geld, maar bij het begroten worden toch alleen de kosten die we daadwerkelijk
op euro’s kunnen zetten meegenomen;

•

het invulling geven aan lokale organisatiekracht: voor en door elkaar;

•

bieden van een kapstok die integraliteit en flexibiliteit mogelijk maakt: aan ons model zit
geen label; uiteenlopende projecten/thema’s kunnen aan de ‘kapstok’ van Markelokaal
worden opgehangen;

•

direct koppeling van bureauwerk én praktijk;

•

het op gang brengen en houden van een beweging: we hebben wel een globaal doel voor
ogen, maar behouden ruimte om vanuit observatie mee te kunnen bewegen met de praktijk.
Dit vraagt van overheden en andere organisaties waarmee we samenwerken flexibiliteit, wat
neerkomt op het deels durven loslaten van lineair denken in doelen en resultaten;

•

creëren van waarden en deze lokaal laten rouleren: door eigen inzet en inbreng worden er
binnen ons gebied waarden gecreëerd, welke vervolgens ook weer in het gebied worden geïnvesteerd. Hierbij bouwen we aan onze eigen leefomgeving, leefgemeenschap en benutten
we de krachten van onze lokale economie.

Er liggen veel kansen om op gebiedsniveau samen te werken met partijen die zich inzetten voor
het landschap. Markelokaal wil meebewegen met wat er in de praktijk gebeurt en welke thema’s

13 www.groenloketoverijssel.nl
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daar aandacht vragen. Dit betekent dat we naast de samenwerking met partijen voor het land-

uren- inzet vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen / beschikbaar stellen van grond).

schap ook koppelkansen zien met partijen die actief zijn met andere thema’s, zoals duurzame

Landschap en lokale economie worden zo met elkaar verbonden.

energie, welzijn & gezondheid en kringlooplandbouw. Juist door deze nieuwe verbindingen te
maken komen we verder met elkaar.

Samenwerking met institutionele instellingen en fondsen
Instellingen en fondsbeheerders (lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk) kunnen bijdragen

Figuur D2.1 geeft weer welke actoren op dit moment betrokken zijn bij Markelokaal en een

aan een oplossing voor een duurzame zorg voor ons landschap door vertrouwen te geven, finan-

indicatie met welke actoren in de toekomst mogelijk kan worden samengewerkt.

ciële middelen beschikbaar te stellen en te communiceren daarover. Wij zullen onze inspanning

Samenwerking in de lokale gemeenschap, ook agrariërs en landgoedeigenaren doen mee!

moeten vergroten om de belangstelling van deze partijen te verkrijgen.

Al eerder hebben we geschreven hoe belangrijk het is dat vooral de agrariërs in Markelo ons

Gemeente

Bedrijf voor
communicatie
Vrijwilligers

Grondeigenaren

Samenwerking met onderwijsinstellingen

Gemeente

Provincie

Bedrijven m.b.t
landschapsbeheer

Bedrijven m.b.t
duurzame energie
Vrijwilligers

Buurtschappen
Leden coöperatie
1.1 Huidige factoren Marke Lokaal: partijen die zich elk op eigen manier committeren aan de waarden van het landschap.

Historische
verenigingen
Bedrijf voor
communicatie

Bedrijven die duurzaam
NN
willen investeren
Bedrijven m.b.t
landschapsbeheer
Grondeigenaren
Waterschappen
Inwoners

Inwoners

Provincie

Toeristen

Terreinbeheerders
Erfgoed
Landgoederen

Leden coöperatie
Scholen

Buurtschappen

Lokale ANV

Argrarisch collectief

De jeugd heeft de toekomst. Daarnaast hebben wij voor onszelf en anderen volop leervragen.
Markelokaal biedt bij uitstek een omgeving waarin jong en oud een lerende omgeving aantreffen. Wij zien dan ook volop kansen voor samenwerkingen met het onderwijs (primair onderwijs,
voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair
onderwijs).
Samenwerken met overheden
Samenwerking met organisaties en marktpartijen is op dit moment niet voldoende om van langjarig landschapsbeheer een duurzaam een succes te maken. De samenwerking met overheden is
cruciaal. Daarbij denken wij aan de gemeente, de provincie, en ook het waterschap.

Recreanten

1.2 Voorbeelden van partijen die zich ook aan de waarden
van het Landschap committeren, of dat kunnen gaan doen.

Figuur D2.1: Groeiend actorenveld Markelokaal

Voor de gemeente Hof van Twente zien wij verschillende rollen als het gaat om landschapsbeheer. De gemeente wisselt informatie uit met Markelokaal over landschapsbeleid, grondgebruik
rond Markelo en andere initiatieven. Daarbij heeft zij een verbindende rol en geeft zij hopelijk
vertrouwen aan Markelokaal. Daarvoor nemen we deel aan de kerngroep ''Groen'' van de Hof van

initiatief omarmen met kennis, inzet en betrokkenheid. Door begrip te hebben voor hun positie

Twente. Daarnaast draagt de gemeente, als ‘hoeder van publieke middelen’ financieel bij aan het

en vaak generatie lange betrokkenheid bij het gebied, willen we zoeken naar een gezamenlijk

langjarig landschapsbeheer, bijvoorbeeld vanuit plattelandsbeleid, investeringsbudgetten die

standpunt, om van daaruit een verantwoordelijke aanpak voor landschapsbeheer in Markelo te

vrijkomen vanuit Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, geldstromen voor sociaal en economisch

realiseren. Dit betekent dat we het gesprek aangaan om hun belang te benadrukken, maar ook

beleid etc. De tijd zal leren of Markelokaal het vertrouwen krijgt om aan de slag te gaan.

om in beeld te krijgen wat de knelpunten voor hen zijn om mee te doen.
Landgoedeigenaren hebben vaak duidelijke doelstellingen om het landschap in eigen beheer te

De provincie Overijssel staat wat meer op afstand, maar is wel betrokken. Zij maakt op hoofd-

onderhouden. Ook met hen willen we in overleg om zo te komen tot een integrale aanpak.

lijnen afspraken met Markelokaal over langjarig landschapsbeheer en draagt financieel bij aan

Alle partijen kunnen wat van elkaar leren. Markelokaal ziet zichzelf daarin een initiërende rol vervullen.

het langjarig landschapsbeheer in het gebied rond Markelo. De provincie Overijssel beschouwt
langjarig landschapsbeheer door coöperatie Markelokaal als een experiment waarin, naast het

Samenwerking met lokale bedrijven

beheer van landschappelijke elementen, veel geleerd wordt door alle betrokken partijen. Het is

Bij lokale betrokkenheid en lokaal eigenaarschap hoort ook dat lokale bedrijven betrokken zijn.

een transformatieproces die we samen ingaan. •

Wij zien dan ook graag dat Markelose bedrijven bijdragen aan langjarig landschapsbeheer.

•

Dit kan in de rol van opdrachtnemer (uitvoerder), maar ook als sponsor (vrijwillige bijdragen /
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deel e
het vervolg

E1 Een inspirerende verandering in Markelo
We hebben met het uitvoeren van deze pilot de tijd en ruimte gekregen om op een creatieve
manier na te denken over landschappelijke waarden en hoe deze verbonden kunnen worden met
langjarig landschapsbeheer.
Daarbij hebben we ons netwerk vergroot en veel geleerd. Met het maken van dit bidbook hebben
we belangrijke stappen gezet voor de verdere ontwikkeling van onze Coöperatie Markelokaal.
We zijn echter nog lang niet klaar en zetten graag een volgende stap.
Wij nodigen de provincie Overijssel en anderen uit om, op basis van ons aanbod voor langjarig
landschapsbeheer in Markelo, samen met ons op te trekken. Dit door op een praktische en lerende wijze met elkaar uit te vinden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. en vooral ook
onderzoeken hoe we op een andere manier onze inspanning kunnen verantwoorden. Wij denken
bijvoorbeeld aan het organiseren van een jaarlijkse gebiedsschouw met deelnemers en subsidieverstrekkers. Maar ook aan het samen organiseren van themabijeenkomsten en excursies.
Om langjarig landschapsbeheer toe te voegen aan onze bestaande activiteiten moet de coöperatie opschalen naar een bredere aanpak en organisatie. De regie op de inzet in het gebied zal
belangrijker worden. Voor, tijdens en na een activiteit willen we de resultaten samen met de betrokkenen monitoren, beoordelen en inzichtelijk maken. Om dit te kunnen is tijd en kennis nodig.
Dat vraagt om scholing en begeleiding.
Deze opschaling vraagt van Coöperatie Markelokaal naast een flinke inspanning vooral ook financiële middelen.
We vragen dan ook een extra bijdrage om dit mogelijk te maken. (zie bijlage 4) •
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E2 Uitdagingen en risico’s

E3 Ideeën

Wij zijn ons ervan bewust dat we bij de volgende stappen obstakels en tegenstrijdige krachten

Om meer mensen in en om Markelo te bereiken en te ‘raken’ willen we in de volgende fase aan de

tegen zullen komen. Enkele daarvan zijn:

slag met verschillende ideeën:

•

•

de grote economische druk op de agrarische sector en de complexe wet- en regelgeving
vraagt momenteel veel van de agrarische ondernemer. Grond is kapitaal en vormt een bron
van inkomsten. Het inbrengen van grond voor het creëren van natuur- en landschapswaarden

ringsmodel) te gebruiken tijdens bijeenkomsten;
•

zal dan ook pas gebeuren wanneer het iets oplevert (gewas, bodemvruchtbaarheid etc.) en
past binnen de bedrijfsvoering;
•
•

•

Omvormen, uitwerken en toepassen van het ‘Bolk-model’. In een groepsproces met inwo-

onze aanpak vraagt om anders denken. Dit kan leiden tot weerstand, verwarring en onbe-

ners, jong en oud, een dialoog voeren over de gekozen waarden voor het landschapsbeheer

grip. Bovendien past het niet in de huidige economische en beleidsmatige systemen. Het is

i.s.m. Louis Bolk Instituut;

dan ook de vraag of men bereid is dat te zien en daarin mee te bewegen;

•

Verkennen van de verbinding lokaal geld met economisch systeem i.s.m. stichting Triodos;

het nieuwe model zodanig organiseren, zodat we de waardenstroom (ML-waarde, €-waarde

•

Ontwikkelen van een app voor het herkennen van het lokale landschap door inwoners met

versnippering van landschapsbeheer: we onderscheiden ons met onze aanpak van andere

spelaspect zoals geocaching;
•

initiatieven, maar hebben niet de intentie om ons naast andere initiatieven te bewegen.
•

Uitwerken van het begrip waardecreatie en ruilsysteem in een circulaire economie i.s.m.
stichting 0.0 van Dennis Kerkhoven;

•

en PPP-waarde) kunnen laten rouleren;
•

Ontwikkelen van een app om landschapselementen in beeld te brengen i.s.m. Landschap
Overijssel; te gebruiken door jong en oud, door potentiële deelnemers;

•

landgoederen, zoals Weldam in Markelo, staan voor grote opgaven in de veranderende druk
op het platteland;

Ontwikkelen van het spel ‘de waardenboom’ door Edith Rotman (visualisatie van het waarde-

Maken van kaartmateriaal, o.a. door middel van. geomorfologie en fotomateriaal i.s.m.
Michel Damen en Merijn Slagter;

Vooral de samenwerking in het gebied zal duurzaam beheer opleveren;

•

Kennisuitwisseling over teelt en bodem i.s.m. Bouwe Ruiter;

bewustwording van de veranderingen in het klimaat. Dit leidt tot andere keuzes/afwegingen

•

(Mobiele) landschapsschuur; een ontmoetingsplek op locatie waar deelnemers activiteiten

in de agrarische sector en heeft ook gevolgen voor natuur en landschap.

kunnen bespreken en voorbereiden;
•

Zoeken naar samenwerkingsvormen met onderwijs, bijv. stadsLAB Saxion;

•

Organiseren van een hackathon; een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen
te bedenken;

•

Het inrichten van een living lab; cocreatie van kennisinstellingen, bedrijven, overheden,
maatschappelijke organisaties en gewone mensen om oplossingen te zoeken voor complexe
maatschappelijke opgaven en transities. https://www.rathenau.nl;

•

Onderzoek na het verwerven en inrichten van gemeenschappelijke gronden voor voedsel,
natuur en landschap die in samenwerking met argrariërs worden beheerd.
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E4 Het proces
Het proces van een duurzame gebiedsverantwoordelijkheid is gestart. Nu volgt de verdere
uitwerking van dat proces en de uiteindelijke uitvoering van ons gebiedsaanbod.
De processtappen die we deels hebben gezet en nog moeten gaan zetten zijn:
•

Definiëren van de gebiedsopgave

•

Definiëren van het speelveld

•

Mobiliseren van de coöperatie

•

Smeden van een duurzame gebiedscoalitie; inrichten van een lerende gemeenschap

•

Vaststellen van de gebiedsactiviteiten

•

Opstellen van de aanpak voor de realisering van het gebiedsaanbod

•

Opstellen van de Markelokaal boekhouding

•

Oogsten van de resultaten

We hopen dat we samen met onze kennispartners kunnen komen tot een coöperatieve
samenwerking voor langjarig landschapsbeheer in Markelo.
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bidbook markelokaal
Zorg voor en met elkaar

Gezondheid

Lokaal voedsel

Van elkaar leren
(kennisuitwisseling)

Kennisontwikkeling en uitwisseling

wat gaan we meten?

Bestrijden eenzaamheid
door ruimte voor
samenlevingsvormen

Het landschap als
ontmoetingsplek

Een vertrouwd landschap
om in te wonen

Beleving van omwonenden

Een uitnodigend landschap Ziektevermindering
voor beweging, werken en
ontspanning

Traceerbaar voedsel (zien
waar het vandaan komt)

Lokaal produceren:
verwerken, vermarkten en
consumeren

Kennisontwikkeling obv
praktijkervaring (ruimte
voor experimenteren)

Toegang tot educatie
(kennisoverdracht)

wat streven we na?

Wat vinden we belangrijk?

Gemeenschappelijke waarde

Bijlage 1 PPP-waardenschema

People

# duimpjes (1 tot 5)

hoe gaan we dit meten

lokale gewaarborgde
certificering i.p.v.dDure
Skalcertificering

MAATREGELEN

Agnes van den Berg

Input vragen voor het
meetbaar maken van deze
indocator:

bijlagen

bidbook markelokaal
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Planet
Profit
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aanwezigheid muizen en
vogels

Een foerageer-, schuilen verblijfplaats voor
aanwezige fauna

monster nemen en in lab
analyseren

Mineralen

Hergebruik van producten
binnen het werkgebied
Markelo

Werkzaamheden binnen
het productieproces
afstemmen en clusteren

Efficient werken

Ondernemen met het
landschap

# kilometers trekker, auto,
vrachtwagen etc.

# uren arbeid

Productiekilometers (van
productie tot consumptie)

Tijd

# kilo geproduceerd

# euro producten

hoe gaan we criteria in
waarde uitdrukken?

Waardecreatie met
natuurlijke producten

Een inspiratiebron voor
nieuwe economische
activiteiten

# kuub hout

Een lokale economie
Betrokken bedrijven en hun # lokale bedrijven * mate
waarin betrokken bedrijven mate van betrokkenheid
betrokkenheid in uren/
elk hun eigen inbreng
middelen
(intrinsieke waarde)
leveren, als schakel
van een groter geheel
(cooperatie ML)

Kwaliteit (inhoud) is
belangrijker dan kwantiteit
(hoeveelheid)

Produceren van zinvolle
basisproducten

Samenwerking lokale
bedrijven

wat streven we na?

Wat vinden we belangrijk?

wat gaan we meten?

Productiekilometers (van # kilometers trekker,
productie tot consumptie) auto, vrachtwagen etc.

MAATREGELEN

Input vragen voor het
meetbaar maken van deze
indocator:

Planten zijn zo vriendelijk om
ongeveer 30% van onze CO2emissies op te nemen. Zolang het
in biomassa is opgeslagen draagt
CO2 niet bij aan de opwarming van
het klimaat of de verzuring van de
oceanen

# Biomassa (m3)

Minder energievebruik

vogeldeskundige Rob Bijlsma

Peter van den Akker maakt flora en
fauna lijsten

Sjef Staps

Sjef Staps

wormendeskundige Jeroen Onrust

Sjef Staps

Input vragen voor het meetbaar
maken van deze indocator:

m.b.v. vogellijst in
juli/augustus tellen;
wat en hoeveel
relatie leggen met
uilenstand

Biomassa voor CO2
opslag/opname door
vergroening; o.a. in
houtwallen

Zorgvuldig gebruik van
grondstoffen (verspilling
tegengaan)

tegengaan van uitputting
door rotatie teelt en
gewas door gebruik van
meerjarige gewassen

MAATREGELEN

m.b.v. flora lijst tellen van legering van graan
bedekking, frequentie en
talrijkheid (PQ-methode)

monster nemen en in lab
analyseren

Kiemkracht grond

Omstandigheden creeren
voor CO2 opslag

Gemeenschappelijke waarde

Kringloop

Klimaatverandering

aanwezigheid van
hoeveelheid en soorten
akkerkruiden

Aanwezigheid en
diversiteit inheemse flora

Biodiversiteit

monster nemen en in lab
analyseren

hoe gaan we criteria in
waarde uitdrukken?

grijze/ rode regenwormen tellen en wegen
per m3 hoeveelheid/
gewicht

Organisch Stofgehalte
(OS)

Een vruchtbare bodem:
bodemleven,
bodemstructuur,
bodemvruchtbaarheid

Bodemkwaliteit (grond
en water)

wat gaan we meten?

wat streven we na?

Wat vinden we belangrijk?

Gemeenschappelijke waarde

Notities
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marke
lokaal
GEWOON MET ELKAAR

www.markelokaal.nl

Marke(be)loont
GEBIEDSAANBOD
MARKELO
Markelokaal is een coöperatie van mensen in Markelo met het ideële doel om een bijdrage
te leveren aan het ontstaan van een zelfvoorzienende lokale economie met respect voor
gemeenschappelijke waarden.
Markelokaal zorgt voor verbinding. Mensen, organisaties en bedrijven werken samen
op basis van wederkerigheid. Zo draagt Markelokaal bij aan een sociaal en economisch
gezonde samenleving in een mooi en natuurlijk landschap.
Markelokaal werkt aan een gebiedseconomie en -boekhouding, gebaseerd op
sociaalecologische waarden, waarin geld slechts een bijrol heeft (als ruilmiddel en -tijdelijk
nog noodzakelijke- verbinding met de vrijemarkteconomie).

Samenwerken aan gemeenschappelijke waarden
Langjarig Landschapsbeheer

