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Circulair Markeplan Zeijen
Duurzaam boeren in een vitaal landschap
We vinden het een voorrecht om in deze schitterende omgeving te mogen wonen en werken.
Het is een omgeving die haar vorm voor een belangrijk deel door agrarisch gebruik en beheer heeft gekregen.
We zijn ervan overtuigd dat de landbouw ook in de toekomst niet gemist kan worden
om dit gebied levendig en mooi te houden
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1.

Duurzaam boeren in een vitaal
landschap

1.1 Boermarke werkt aan eigentijdse oplossingen
voor actuele problemen
De boermarke Zeijen is een ruim 350 jaar oude organisatie.
Maar ze ontwikkelt eigentijdse oplossingen voor actuele
uitdagingen.
De boermarke bestaat uit circa 1200 ha waarvan 1000 ha
cultuurgrond, die in gebruik is voor zowel veehouderij als
akkerbouw. De boermarke telt momenteel 12 actieve leden.

Figuur 1: ontwikkelingen boermarke Zeijen

Veranderingen leiden tot nieuwe uitdagingen
De boermarke heeft te maken met veranderingen in de
landbouw. Zo vindt binnen de boermarke flinke schaalvergroting
plaats. Van de 20 actieve leden in 2010 zijn er nu nog 12 over.
Het areaal cultuurgrond is evenwel gelijk gebleven.
De leden zijn zowel (melk)veehouders als akkerbouwers.

Dat is ook nodig om een gezond perspectief voor de agrarische
bedrijven te houden. Daarnaast zijn er in de samenleving
veranderingen die de boermarke voor uitdagingen stellen:
• De natuuropgave voor het Natuurnetwerk Noord Nederland
(NNN) is toe aan een vorm van zelfrealisatie door boeren
• Er is een maatschappelijke uitdaging om de samenleving
duurzamer in te richten en om de trend van een dalende
biodiversiteit te keren;
• Nieuwe regels uit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
vragen extra inspanningen van boeren om te vergroenen.
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
heeft de ambitie om Nederland tot koploper in
kringlooplandbouw te maken. Kringlooplandbouw kan
namelijk een bijdrage leveren om de trend van een dalende
biodiversiteit te keren;
• Er is behoefte aan herstel van de boer als voedsel- en
landschapsproducent en herstel van de relatie boer consument. De consument wil weten waar zijn voedsel
vandaan komt en de boer wil maatschappelijk draagvlak om
te (mogen) produceren, verkopen en te bestaan.
Na succesvolle kavelruil vervolgstappen zetten
De boermarke Zeijen wil, inspelend op bovengenoemde
maatschappelijke veranderingen duurzaam boeren in een vitaal
landschap. Daarvoor is al een eerste stap gezet. In 2015 startte
een proces van vrijwillige kavelruil. In twee jaar werden twee
bedrijven verplaatst. Hierbij kan een aantal hectares agrarische
grond worden omgezet in natuur inclusieve kavels. Het
inrichtingsplan hiervoor wordt met de samenwerkende partijen
opgepakt.
Er is behoefte om hiermee verder aan de slag te gaan en vorm
en inhoud te geven aan circulair boeren.
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De succesvolle kavelruil en het voornemen om duurzamer te
boeren ontmoet veel enthousiasme.
Dat bleek bijvoorbeeld tijdens het symposium op 18 juli 2018.
Veel partijen, ondertekenden daar een enthousiasme
verklaring.

Figuur 2: ondertekening enthousiasme verklaring door gedeputeerde Jumelet

Concretiseren van doelen en acties niet eenvoudig
De uitgesproken intenties en het gedeelde enthousiasme
verplichten tot nadere uitwerking, concretisering en
daadwerkelijke actie. Dit blijkt nog geen gemakkelijk opgave.
Binnen het hechte collectief van de boermarke hebben we
verschillende typen van agrarische ondernemers die op
verschillende manieren invulling geven aan hun bedrijfsvoering.
Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om tot gezamenlijke
doelstellingen te komen.
Tegelijkertijd kunnen we constateren: “er is een collectief!”, dat
al eeuwen bestaat en nog steeds vitaal is. Dat is een groot
goed en biedt een uitstekend perspectief voor de toekomst.

Er is ook een noodzaak om over te gaan tot concrete actie
omdat doorgaan op de huidige manier op termijn leidt tot:
• op termijn afnemend rendement en daarmee tot een
verminderde draagkracht van de agrarische bedrijven in
Zeijen, die drager van het landschap zijn;
• verschraling van de kwaliteiten van het landschap;
• mogelijk meer boeren, dan strikt noodzakelijk, die moeten
stoppen met hun bedrijf om ruimte te geven aan de
schaalvergroting van anderen, om rendabel te kunnen blijven
boeren;
• verdere vervreemding tussen consument en boer en
verzwakking van draagvlak voor agrarische activiteiten.
1.2 Economisch en ecologisch duurzaam
De boermarke Zeijen stelt: “We vinden het een voorrecht om in
deze schitterende omgeving te mogen wonen en werken. Het is
een omgeving die haar vorm voor een belangrijk deel door
agrarisch gebruik en beheer heeft gekregen. We zijn ervan
overtuigd dat de landbouw ook in de toekomst niet gemist kan
worden om dit gebied levendig en mooi te houden”.
Kortom: de boermarke Zeijen neemt verantwoordelijkheid voor
de omgeving waarin zij actief is, en wil bijdragen aan een
duurzamere samenleving. Zij wil werken aan de economisch en
ecologisch duurzame ontwikkeling van de agrarische bedrijven
binnen de boermarke Zeijen.
Dit markeplan geeft inzicht hoe wij als boermarke Zeijen in de
komende periode tot 2025 verder werken aan duurzaam boeren
in een vitaal landschap.
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2.

Ingrediënten ‘marke samenwerking’

De boermarke Zeijen heeft hoge ambities. Samenwerking met
de provincie, het ministerie van LNV, terrein beherende
organisaties en de bewoners van Zeijen en omgeving is een
must om die ambities te realiseren.
In dit hoofdstuk geven wij als boermarke Zeijen een aantal
ingrediënten voor succesvolle en effectieve samenwerking.

2.1 Bottom up met oog voor diversiteit
Onze boermarke is organisatie van leden. Onze leden bepalen
onze acties. We werken dus bottom up. Als we daarbij effectief
willen zijn moeten we rekening houden met verschillen tussen
de agrarische bedrijven en ondernemers. Ieder moet daarbij zijn
eigen ontwikkelingsperspectief kunnen kiezen naar verdere
verduurzaming om als collectief bij te dragen aan het duurzaam
boeren in een vitaal landschap. Het denkmodel uit figuur 3 geeft
een wijze van een mogelijk rangschikking van duurzame
agrarische ontwikkelingsperspectieven. En daarmee geeft het
ook een eerste idee van keuzeopties voor de individuele
agrarische ondernemer. Duidelijk is dat de ene keuze niet beter
of slechter is dan de ander. Het gaat erom welke keuze het
beste past bij de individuele agrarische ondernemer.
We hebben als boermarke Zeijen een gezamenlijke opgave en
we verwachten van onze leden dat zij actief proberen bij te
dragen aan het behalen van onze gezamenlijke ambities. We
willen kringlopen sluiten binnen onze eigen bedrijven en in onze
regio. Samenwerking tussen akkerbouw en veeteeltbedrijven is
daarbij onontbeerlijk. Het betekent ook dat we moeten
nadenken hoe natuurgebieden in de regio kunnen worden
benut voor productie van eiwit- en structuurrijke voeders of voor
bodemverbetering.

Figuur 3: denkmodel duurzame agrarische ontwikkelingsperspectieven

2.2 Vanuit thema’s samenwerken aan onze missie
Onze missie “duurzaam boeren in een vitaal landschap” is een
pittige uitdaging. We denken dat het goed is deze opgave onder
te verdelen in een aantal thema’s en thematische werkgroepen:
• Agrarische structuur verbetering;
• Verduurzamen;
• Verdienen.
Figuur 4 geeft een eerste overzicht.
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Dat krijgen we niet voor elkaar door alléén pachtcontracten met
elkaar af te sluiten. Daarvoor is het nodig om samen inrichtingsen beheerplannen uit te werken en uit te voeren.
Op bepaalde terreinen zullen we partners uit het publieke
domein nodig hebben om daarmee intensief samen te werken.
Dat willen we niet vertalen in bekende subsidierelaties. Wij
willen van subsidiëren naar investeren. Samen investeren
betekent dat boermarke en partijen zich committeren aan een
gezamenlijk doel en proactief samenwerken om daadwerkelijk
duurzaam rendement te behalen (figuur 5).

Figuur 4: thema’s waarlangs we onze ambitie willen verwezenlijken

2.3 Gelijkwaardige partners in samenwerking
We willen werken samenwerken met partijen vanuit
gelijkwaardigheid. Alleen dan kunnen we werkelijk oog hebben
voor de belangen van elkaar en met elkaar en werken aan de
verwezenlijking daarvan.
Zo willen we samenwerken met terrein beherende organisaties
om gezamenlijke belangen te dienen.
We zien kansen om beekdalen natuurlijk en ecologisch in te
richten, te beheren en ze tegelijkertijd te benutten voor
eiwitproductie en structuurrijk veevoer.

Figuur 5: eerste beeld van samenwerkende partijen
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2.4 Samenwerken en -leren
De route die we met elkaar gaan bewandelen is geen
platgetreden pad. Onze route is niet bekend en ligt niet op
voorhand vast. We gaan een proces in van samen leren. Dat
doen we door samen steeds de Plan Do Act Check cyclus te
doorlopen en samen te verbeteren en desgewenst onze
plannen aan te passen en te verbeteren (figuur 6).

Figuur 6: samenwerken en -leren
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3.

Aanpak en acties

In dit plan van aanpak schetsen wij de aanpak en acties op
hoofdlijnen. Nadere invulling geschiedt bottom up in
thematische werkgroepen.
Jaarlijks vindt in de werkgroepen terugkoppeling plaats zodat
de PDCA cyclus wordt gesloten, leerervaringen worden
getrokken en gedeeld en eventuele bijstelling van plannen en
uitvoering kan plaatsvinden.

3.1 Stap 1: Voorbereiden (Plan)
Om acties te kunnen vaststellen moeten we weten welke
doelen we precies willen bereiken. En om onze doelen te
kunnen vaststellen is het nodig te weten wat we precies willen
verbeteren. Kortom: we hebben behoefte aan een gedegen 0meting. De basis is de biodiversiteitsmonitor die hiertoe voor de
melkveehouderij is ontwikkeld door Rabobank, Friesland
Campina en het Wereld Natuurfonds. We sluiten ook aan op de
ontwikkelde Key Performance Indicatoren (KPI’s) die voor de
biodiversiteitsmonitor zijn ontwikkeld. Als aanvulling gaan we
getallen van akkerbouwbedrijven toevoegen om het beeld voor
de totale boermarke compleet te krijgen.
Nulmeting
• Voor onze 0-meting gaan we uit van de
biodiversiteitsmonitor uit 2018. Per bedrijf bepalen we waar
verder kan worden geoptimaliseerd. En hiervoor
ontwikkelen we per individueel bedrijf adviezen op maat.
• De biodiversiteitsmonitor en de kringloopwijzer 2018 van de
individuele bedrijven kunnen we “optellen” en vertalen naar
een regionale “mineralenbalans” voor de boermarke als
geheel. Die regionale mineralenbalans stellen we op.

•

Verder inventariseren we hoeveel kuub mest jaarlijks van
buiten een straal van 15 km wordt aangevoerd naar de
boermarke Zeijen.

Formuleren van concrete en realistische doelen
De gegevens uit de nulmeting geven inzicht waar we als
boermarke Zeijen staan en inzicht in wat we kunnen verbeteren.
Dat vertalen we naar concrete doelen voor 2025 en
tussenliggende jaren. Voor het stellen van doelen kunnen we
een groot aantal indicatoren gebruiken. We stellen nu nog niet
vast welke indicatoren we precies gaan gebruiken. Dat is
namelijk afhankelijk van de exacte doelen die we stellen samen
met onze leden van de boermarke. We kunnen wel enkele
voorbeelden geven van indicatoren waarmee we onze doelen
specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden
kunnen maken (SMART):
• Bovenwettelijke mineralenprestatie uitgedrukt als
percentage minder uitstoot dan de wettelijke norm in 2025;
• Vermindering van het aantal kuub mest dat in 2025 over
een afstand van meer dan 15km naar de boermarke Zeijen
wordt aangevoerd ten opzichte van de aanvoer in 2018;
• Vermindering van het totaal aantal geschatte
transportkilometers voor aan- en afvoer van mineralen,
mesttransporten
• Vermindering van de aanvoer van krachtvoer van buiten
een straal van 15km ten opzichte van de aanvoer van 2018.
• Vermindering van het percentage (ruw)voer dat van meer
dan 15km naar de boermarke Zeijen wordt aangevoerd, of
omgekeerd: verhoging van het percentage (ruw)voer dat
binnen de boermarke wordt geproduceerd en gebruikt (2025
ten opzichte van 2018);
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•

Verhoging gemiddelde leeftijd melkkoeien in binnen de
boermarke vanaf 2018 (en daardoor vermindering van
aantal stuks jongvee).
• Verhoging van het aandeel agrarische natuur door middel
van realisatie van een dubbelfunctie voor natuur en voor
eiwitproductie ten behoeve van de veehouderij. De
verhoging meten wij vanaf 2018.
• Verhoging waterkwaliteit en -kwantiteit (gemeten vanaf
2018) door wateropslag in het bestaande gebied en
inpassing daarvan in systeem van de Broekenloop en de
Grote Matsloot voor eiwit- en structuurrijke productie.
Onze concrete, meetbare doelen formuleren wij na analyse van
onze nulmeting in een aparte werksessie met onze leden.

Duurzaam is ecologische en economisch duurzaam
We kiezen bewust voor deze drie thema’s. Duurzame landbouw
moet in onze ogen namelijk een ecologisch en economisch
duurzame landbouw zijn. Als we de economische component
uit het oog verliezen verschraalt de draagkracht van onze
agrarische bedrijven.
En daarmee erodeert de slagkracht van onze bedrijven die
dragers van het landschap zijn en willen blijven.
Veronachtzaming van de economische component is dus het
paard achter de wagen spannen. Het is voor ons evident dat
we gebruik zullen moeten maken van nieuwe technologische
ontwikkelingen om ecologie en economie te verenigen.

Samenstellen werkgroepen
Tijdens deze werksessie stellen wij ook werkgroepen samen
voor de drie thema’s:
• Verbeteren structuur
• Verduurzamen
• Verdienen
Elke werkgroep is verantwoordelijk voor de uitwerking van
(jaarlijkse) werkplannen per thema. In dit document geven wij
suggesties voor de mogelijke invulling van de thematische
werkplannen. De concrete invulling is uiteraard afhankelijk van
de resultaten van ons bottom up proces.
Overigens zal er regelmatig sprake zijn van overlap tussen de
thema’s. Een project uit het thema verduurzamen kan
bijvoorbeeld prima bijdragen aan structuurverbetering en/of
andersom. Dat geldt voor alle drie de thema’s.
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Structuur verbeteren
Concrete mogelijke acties:
1 Verkennen mogelijkheden kavelruil tot 2025 bij leden
boermarke
2 Regionale verkenning mogelijkheden kavelruil met
provincie, waterschap, TBO’s en leden boermarke
3 Op basis van resultaten bovenstaande verkenningen
vervolg kavelruilprocessen opzetten voor verdere
structuurverbetering en regionale kringlooplandbouw
4 In kaart brengen van mogelijkheden voor regionale
ketensamenwerking
5 Uitwerking van concrete voorstellen voor inrichting en
(mede) gebruik en beheer van natuurgronden voor
productie van eiwit, ruwvoer en
grondverbeteringsmateriaal
6 Samen met gemeente en provincie inventariseren en
uitvoeren van noodzakelijke verbeteringen in de
infrastructuur
7 Optimalisatie van waterkwaliteit- en kwantiteit die past bij
de functie van het gebied (DAW project)

Verduurzamen
Concrete mogelijke acties:
1 Inrichtingsplan maken voor Broekenloop samen met
TBO’s, en waterschap Noorderzijlvest en dit plan meteen
in uitvoering nemen
2 Afhankelijk van de gestelde doelen op basis van onder
andere de regionale mineralen balans uitwerken van
regionaal actieplan circulaire landbouw boermarke
3 Afhankelijk van de gestelde doelen uitwerken van
actieplannen circulaire landbouw per bedrijf (passend bij
de ondernemer) . Elk bedrijf kan immers een bijdrage
leveren aan de gezamenlijke doelstelling.
4 Samen met TBO’s en provincie plannen en
uitvoeringsafspraken maken voor verbetering van
biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en bijvoorbeeld de
weidevogelstand (plas-drasgebieden, kruidenrijke
graslanden etc.)

8

Verdienen
Concrete mogelijke acties:
1
Samen met TBO’s verkennen of er verdienmodellen te
ontwikkelen zijn voor individuele boeren en de
boermarke op het gebied van gebiedsinrichting en beheer , deze modellen uitwerken en implementeren
2
Verkennen of (behoud en versterking van) de specifieke
gebiedskwaliteit binnen de boermarke Zeijen kansen en
mogelijkheden biedt om deze kwaliteiten te benutten in
verdienmodellen op het gebied van T&R
3
Verkennen of regionaal kringloopboeren zo veel
onderscheidend vermogen oplevert dat dit ook kan
worden vertaald in extra productwaarde, bijvoorbeeld
“Zuivere Zeijer Zuivel”. Indien we hier mogelijkheden
zien maken we concrete actieplannen en voeren die uit.
Dit kan ook door één of enkele ondernemers worden
opgepakt.

3.2

Stap 2: Uitvoeren (DO)

Individueel en samen
De uitvoering is uiteraard afhankelijk van de precieze plannen
die we maken. Een deel van de uitvoering vindt plaats op
bedrijven van onze individuele leden. Het belangrijkste deel van
de uitvoering vindt echter plaats in samenwerking met elkaar en
in samenwerking met partijen zoals de provincie, het
waterschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en anderen.

Werkgroepen
De thematische werkgroepen zijn de belangrijkste schakel in de
uitvoering. De werkgroepen zijn primair verantwoordelijk voor
de uitvoering en voor terugkoppeling van resultaten. Deels
zullen de werkgroepen op onderdelen ook het karakter hebben
van studiegroepen. Gezamenlijk vormen we binnen de
boermarke Zeijen eigenlijk een “living lab”. Gestart wordt met de
biodiversiteitsmonitor, waar staan we sterk, wat kan nog
sterker.
Natuur en landschap krijgen voorrang bij uitwerking in
eiwitteelten in agrarische verbindingszones
Kennis
Op onderdelen komen we kennis te kort om onze plannen goed
te kunnen maken en slim te kunnen uitvoeren. Daarom zullen
we op deze onderdelen, voor succesvolle uitvoering, de hulp
moeten invliegen van specialisten van adviesbureaus of
kennisinstituten.
Project- en projectmanagement
We willen resultaatgericht aan de slag met de uitvoering. We
constateren dat we veel hooi op onze vork nemen. Tegelijkertijd
moet de bedrijfsvoering van onze eigen individuele bedrijven
niet in het gedrang komen. Daarom denken we dat het goed is
ons uitvoeringsproces te laten begeleiden door een
“programmamanager”, die ons bij de les houdt, onze plannen
uitwerkt en de uitvoering daarvan begeleidt en resultaten
vastlegt en verantwoordt.
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3.3

Stap 3 en 4: Evalueren en verbeteren (Check en
Act)

De resultaten van onze uitvoeringsacties monitoren we
voortdurend en jaarlijks evalueren we onze resultaten. Daarbij
trekken we leerervaringen. Deze vertalen wij in verbeteracties.
Dit gebeurt in eerste instantie binnen de thematische
werkgroepen. Jaarlijks vindt ook een centrale terugkoppeling
plaats op het niveau van de gehele boermarke en de met ons
samenwerkende organisaties.
Wij denken dat we veel kunnen bereiken en samen veel kunnen
leren. We willen dat ook andere agrarisch ondernemers en
boermarken kunnen profiteren van onze leerervaringen.
Daarom leggen we leerervaringen vast en delen deze in
artikelen, lezingen of symposia. Dat doen wij graag samen met
de provincie Drenthe, Prolander, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, het waterschap Noorderzijlvest, LTO, de
vereniging van Drentse Boermarken en andere mogelijke
partijen zoals kennisinstituten.

Figuur 9: Symposium circulair markeplan Zeijen 2018
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4.

Proces, planning en financiën

4.1

Proces en planning
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4.2

Voorlopige begroting

In deze paragraaf presenteren wij een voorlopige begroting. Daarbij kijken we in eerste instantie niet
verder dan drie vooruit. We denken dat het verstandig is om na drie jaar met elkaar de balans op te
maken en samen de koers te bepalen voor de volgende drie jaren.
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Publiciteit en communicatie

Wij denken dat we met dit voorstel een inspirerende
voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere boermarken en
boeren collectieven in Drenthe en daarbuiten. Om dat kracht bij
te zetten zullen wij onze leerervaringen actief verspreiden in
publicaties, via seminars en symposia. Daar waar enigszins
mogelijk vragen we gangbare tarieven voor onze bijdragen aan
symposia en onze adviezen aan andere boermarken. Daarmee
leveren we een bijdrage aan de financiering en uitvoering van
ons eigen plan.
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