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Voor u ligt de eerste editie van de 
Oogstkrant. De Oogstkrant gaat over en 
is onderdeel van de boermarke Zeijen. 
Deze krant is in leven geroepen om 
iedereen in en rondom Zeijen op de 
hoogte te brengen van de 
ontwikkelingen en resultaten op de 
boerderijen van het afgelopen 
kalenderjaar. Waarschijnlijk ziet men 

ons regelmatig rijden met 
landbouwvoertuigen of zien ze onze 
bordjes staan bij ingezaaide 
akkerranden. Door de krant ook fysiek 
uit te geven hopen wij zoveel mogelijk 
mensen te kunnen vertellen wat we doen 
en hoe het met ons (en de omgeving) 
gaat. Wij wensen u veel leesplezier!



Ruim 350 jaar
Boermarke Zeijen
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Boermarke Zeijen is een ruim 350 jaar 
oude organisatie die eigentijdse 
oplossingen voor actuele uitdagingen 
ontwikkelt. De boermarke bestaat uit 
circa 1200 hectare, waarvan 1000 
hectare cultuurgrond en 200 hectare bos, 
in gebruik voor veehouderij en 
akkerbouw. De boermarke telt 
momenteel 11 actieve leden.

Boermarke Zeijen wil bijdragen aan een 
duurzamere samenleving, en wil werken 
aan de economisch en ecologisch 
duurzame ontwikkeling van de 
agrarische bedrijven binnen de 
boermarke Zeijen. 

Dit kan de boermarke niet alleen. Om 
resultaten te bereiken is samenwerking 
nodig. In 2011 heeft de boermarke een 
landbouwvisie Zeijen opgesteld. Naast 
het verbeteren van de 
landbouwstructuur, wil de boermarke
samenwerken aan wat de maatschappij 
vraagt. Het samenwerkingsplan is 
opgesteld voor een periode van twee 
jaar. De wens is om via de Naobergroep
samen met de partners de verdere 
samenwerking vorm te geven.

Historie van de boermarke

De boermarke heeft een rijk verleden.
Het is voorloper van de gemeenteraden
en werd voor het eerst genoemd in 1646.
Het woord ‘Marke’ betekent grens. Een
boermarke is dan ook een afgebakend
gebied. Bestuursleden van een marke
worden volmachten genoemd. Zij worden
door de boeren in het gebied aangewezen
en zij zagen erop toe dat de gezamenlijke
gronden op de juiste manier werden
gebruikt. Boermarke is een echt Drents
gebruik en eens per jaar komen de

boermarken samen tijdens de
jaarvergadering van de Vereniging
Drentse Boermarken. De boermarke
Zeijen bestaat sinds 1830 en is een
actieve organisatie.

Wilt u meer weten over de boermarke en
zijn leden? Neem gerust een kijkje op de
website: www.boermarkezeijen.nl of
www.boermarken.nl



De oogst van 2022
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Elk teeltjaar kent zijn eigen verhaal. 
Een nat voorjaar, de droge, hete zomer 
en  groeizame herfst. In het rijtje 
extremen doet 2022 het goed. Nu we de 
balans opmaken in de boermarke Zeijen 
van het seizoen, overheerst toch een 
goed gevoel, ook al zijn er zorgen over 
o.a. de hoge kosten. De oogsten zijn 
doorgaans goed, hoewel de verschillen 
per bedrijf groot zijn. Dat is afhankelijke 
van de grondsoort en de hoeveelheid 

regen die men net wel of niet gekregen 
heeft. 

De leden van de boermarke Zeijen 
bewerken 1700 hectare landbouwgrond. 
Daarvan is ongeveer 500 hectare 
grasland, 300 hectare snijmais voor het 
melkvee en 900 hectare 
akkerbouwgewassen: tarwe, gerst, 
aardappelen, suikerbieten en uien.

Akkerbouw

De graanteelt kan terug kijken op een 
goed seizoen. Voordat de droogte 
nijpend werd, was de tarwe al rijp en 
onder goede omstandigheden geoogst. 
De wintertarwe opbrengst zijn hoog, 
ruim 9 ton/ha. De verklaring voor de 
hoge prijzen van graan is het gevolg 
van de oorlog in Oekraïne. De tarwe 
uit de boermarke Zeijen wordt 
voornamelijk gebruikt voor 
diervoeders. Het graan dat binnen de 
boermarke groeit is minder geschikt 
voor broodmeel, hiervoor is 
bijvoorbeeld Franse tarwe een beter 
alternatief.
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De aardappelen maakten dit seizoen een 
goede start, vooral de vroeg gepote 
aardappelen profiteerde nog van het 
aanwezige bodemvocht. Echter, in 
augustus nam de groei sterk af, 
waardoor de gemiddelde opbrengsten 
10% tot 20% lager uitvielen dan 
normaal. Verschillen in opbrengst per 
perceel zijn groot, rassen die goed om 
kunnen gaan met hitte en beregend zijn, 
laten goede opbrengsten zien. Er worden 
in de boermarke Zeijen pootaardappelen 
(50 Ha) en consumptieaardappelen (150 
ha) en zetmeelaardappelen (600 ha) 
geteeld. 

De suikerbieten hebben door de vele 
zonuren een hoog suikergehalte 
gekregen. Ook de opbrengst/ha viel niet 
overal tegen. De suikerbieten worden 
tijdens de ‘bietencampagne’ afgeleverd 
aan de coöperatie Cosun. De 
bietencampagne loopt van september tot 
begin half januari. De suikermarkt is 

gunstig, stellen ze bij Cosun en dat zal in 
2023 blijven. 

Om een goede uienoogst te kunnen 
halen, moet er worden beregend. De 
teelt van de uien was dit jaar duur als 
gevolg van hard gestegen prijzen voor 
gewasbeschermingsmiddelen en 
kunstmest. De prijzen voor de uien zijn 
enorm gestegen o.a. door de onrust in de 
wereld. Dit maakte het toch mogelijk een 
goed saldo te draaien met uienteelt. 
Door de droge zomer was het rooien van 
de uien prima te doen.

Op de websites Avebe.nl en Cosun.nl
kunt u veel meer lezen over de 
verwerking van aardappelen en 
suikerbieten, wat voor innovatieve, 
duurzame producten hiervan gemaakt 
worden.

.
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De melkveehouderij

De boermarke Zeijen telt ongeveer 1000 
melkkoeien en 900 stuks jongvee. Dit 
komt neer op ongeveer 1,1 stuks vee per 
hectare (dat is extensief). Om dit vee te 
voeden wordt er grasland beweid, 
grasgewas geoogst en snijmais geteeld.

In het voorjaar is het goed gelukt om een 
mooie eerste en tweede snede gras te 
oogsten, maar het waren geen 
tophoeveelheden. Daarna volgden de 
droge weken, daar hadden vooral de 
hoge gronden in de boermarke erg veel 
last van. 

De beekdalgronden bleven over het 
algemeen wel groen, maar de groei van 
gewassen en gras was eruit. Gelukkig 
kon er in oktober na de regen nog een 
grassnede geoogst worden, dat was zeer 
welkom. Het vee dat buiten loopt, kan 
door het mooie najaar langer buiten 
blijven dan normaal. De mais stond 
wisselend in de boermarke. Hier en daar 
moest de mais beregend worden om 
plantsterfte te voorkomen. Over het 
algemeen is er een goede maisoogst 
binnengehaald en gingen de 
oogstwerkzaamheden voor de mais heel 
vlot.

In de eerste helft van het jaar liepen de 
voerprijzen voor het melkvee heel hard 
omhoog, als gevolg van de oorlog in 
Oekraïne. De melkprijs steeg gelukkig in 
de loop van het jaar ook behoorlijk wat 
nodig was om de gestegen voerprijzen te 

compenseren. De gestegen melkprijs 
wordt veroorzaakt door krapte op de 
markt van melk in West-Europa als 
gevolg van droogte/hitte. Het aantal 
melkveebedrijven neemt af en de vraag 
naar zuivel stijgt wereldwijd. 
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De melk die in de boermarke
geproduceerd wordt (ongeveer 8 miljoen 
liter), gaat naar Friesland Campina en 
Royal A-ware. De melk voor Friesland 
Campina gaat naar de zuivelfabrieken 
in Beilen en Bedum. In Beilen wordt 
kindervoeding gemaakt en in Bedum 
wordt naast kaas ook kindervoeding 
gemaakt. De melk die naar Royal A-
ware gaat wordt gebruikt voor het 
huismerk van Albert Heijn. Aan deze 
melkstroom speciaal voor deze 
supermarkt worden extra eisen gesteld 
aan dierenwelzijn en natuurbeheer. 

De slachtprijs voor runderen is ook 
enorm gestegen, verdubbeld ten opzichte 
van vorig jaar. Dat verklaart ook de 
enorm gestegen vleesprijzen bij de 
slager/supermarkt. De koeien die niet 
meer voor de melk gebruikt kunnen 
worden (omdat ze niet meer drachtig 

worden) gaan naar de slacht. De stiertjes 
die geboren worden op de 
melkveebedrijven gaan op de meeste 
bedrijven na 14 dagen naar de 
kalvermesterij. Op 1 boerderij binnen de 
boermarke worden de stieren zelf 
afgemest. 

Over het algemeen kan gesteld worden 
dat de prijzen voor akkerbouwproducten, 
melk en vlees goed zijn. Dit heeft te 
maken met schaarste van voedsel in  
Europa/wereld, droogte in o.a. (West)-
Europa, gestegen energieprijzen en 
geopolitieke ontwikkelingen zoals de 
oorlog in Oekraïne. Het afgelopen jaar is 
het belang van voedsel(productie) in een 
heel ander daglicht komen te staan.

Wist je dat:

- De Nederlandse melk voor 90% wordt afgezet in Nederland en West Duitsland?

- Het rantsoen voor het melkvee uit de boermarke voor 90% bestaat uit ruwvoer geteeld 
uit het gebied zelf?

- De melkveehouderij daarnaast veel reststromen verwerkt, o.a. bietenpulp, bierbostel 
en sojahullen?

- Dat 1 ha suikerbietenteelt bijna 38.000 kg CO2 opneemt (dat is ongeveer gelijk aan 1 
ha goed onderhouden bos)?

- Er in de boermarke Zeijen 300.000 liter diesel wordt verbruikt. Dit net genoeg is om 
een Boeing 747 24 uur te laten vliegen? En dat er van deze vliegtuigen 20 per dag 
vertrekken van Schiphol? 

- De landbouwproductie sinds 1995 met 20% gegroeid is, maar het milieurelevante 
gebruik van de landbouw (zoals dierlijke mest, kunstmest en aardgas) niet 
toegenomen is?



Boermarke wekt meer energie op 
dan Zeijen gebruikt
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Het is niemand ontgaan, de 
energieprijzen zijn de afgelopen jaren 
steeds verder gestegen met daarbij het 
jaar 2022 als dieptepunt. De hoge 
energieprijzen zijn ook op de 
boerenerven goed voelbaar. Waar kan 
probeert de boermarke energie te 
besparen, in de praktijk blijft het 
verbruik nagenoeg gelijk ten opzichte 
van voorgaande jaren. Het verbruik is 
groot bij machines en apparatuur waar 
niet zonder gewerkt kan worden zoals 
melkrobots en koelinstallaties. De 
boermarke Zeijen is de laatste jaren al 
erg goed bezig met het opwekken van 
duurzame energie en wil dit in de 
komende jaren nog verder uitbreiden. 
Van de 11 leden hebben er op het 
moment 3 nog geen zonnepanelen. In 

2023 worden bij nog eens 2 leden 
zonnepanelen geplaatst. Als toevoeging 
op de zonnepanelen staat er op de 
boerderij van de familie Brink ook nog 
een windmolen.  

Het dorp Zeijen heeft ongeveer 300 
huishoudens. Een gemiddeld huishouden 
verbruikt 3.500 kWh per jaar. Ervan 
uitgaande dat deze huishoudens 
gemiddelde huishoudens zijn verbruiken 
deze huishoudens 1.050.000 kWh per 
jaar. Met de zonnepanelen en windmolen 
in de boermarke werd in 2020 ruim 
900.000 kWh te veel geproduceerd. 
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De combinatie van het overschot aan 
stroom van de Boermarke en het eigen 
opgewekte deel van de inwoners van 
Zeijen levert naar schatting ruim 
795.000 kWh per jaar op. Hiermee zou 
het dorp Zeijen grotendeels 
zelfvoorzienend kunnen zijn in haar 
elektriciteitsverbruik. Een optie voor de 
agrariërs met een SDE-project 
(Stimulering Duurzame 
Energieproductie) om de stroom lokaal 
te verkopen, is om bij een 
energieleverancier een contract af te 
sluiten waarbij de klanten de locatie van 
hun energieproductie kunnen kiezen of 
toegewezen wordt op basis van de 
postcode. 

Hierdoor zouden de inwoners van Zeijen 
stroom af kunnen nemen van de lokale 
opwekkers. 

Worden de boeren van de boermarke
Zeijen in de toekomst de 
energieleveranciers van het dorp? Kan je 
straks waterstof tanken op de boerderij? 
Of je elektrische auto laten rijden op 
‘boermarke’- stroom? Wie zal het 
zeggen…

(bron: Rapport ‘duurzame energie boermarke
Zeijen, opgesteld door DLV Advies)



Grensstenen boermarke
Zeijen in ere hersteld
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De grens van de boermarke Zeijen wordt 
aangeduid met grote zwerfkeien (ook wel 
flinten genoemd) die allemaal een naam 
dragen van een  actief boermarke lid uit 
2005. In 2005 heeft de boermarke Zeijen 
namelijk het initiatief genomen om de 
grensmarkering via zwerfkeien weer in 
ere te herstellen.

De zwerfkeien werden vanaf de vroege 
Middeleeuwen door de Boermarken 
gebruikt om de grenzen van hun 
grondgebied te markeren. Naast het 
dorp zelf bestond het grondgebied uit de 
es, de groenlanden en het veld. Waar de 
dorpsgebieden elkaar raakten groeide de 

noodzaak te bepalen welk gebied van wie 
was en waar de grens moest liggen. Als 
er geen logische natuurlijke grens was, 
geschiedde de afbakening met stenen: de 
markestenen.

Eeuwenlang was deze indeling bepalend 
voor de ruimtelijke indeling van het 
zandgedeelte van de provincie Drenthe. 
Met de invoering van de gemeenten in 
1811 kwam daar mondjesmaat 
verandering in. De nieuwe grenzen 
volgden vaak de oude en ook binnen de 
gemeenten bleven de markegrenzen
bestaan. Pas bij de door deregering
opgelegde scheiding van de marken in 
1847 en 1886, verloren de stenen 
langzamerhand hun functie. Sindsdien 

zijn veel markestenen verdwenen. Ze 
lagen in de weg bij ruilverkavelingen, bij 
samenvoeging van percelen, bij verkoop 
van bouwland, bij het omleggen van een 
weg. Er is nu een commissie 
Markestenen Drenthe opgericht, die o.a. 
samen met de vereniging van de Drentse 
Boermarken, de markestenen weer terug 
gaan brengen in andere boermarkes. 



De jacht en de boermarke Zeijen: 
onlosmakelijk met elkaar verbonden
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Al decennialang verhuurt de boermarke
Zeijen het jachtrecht op de gronden van 
alle bij de boermarke aangesloten leden -
indien zij daarmee instemmen- iedere 6 
jaar. De verhuur van het jachtrecht 
gebeurt de laatste decennia steeds aan 
een combinatie van jagers. De 
jachtvelden in de omgeving zijn 
samengevoegd in een zogenoemde 
wildbeheereenheid. De jager zorgt voor 
faunabeheer door evenwicht te creëren 
in de natuur/ecosystemen. Daar waar 
het nodig is om evenwicht te herstellen 
(b.v. voor verbetering van bepaalde 
biodiversiteit), wordt onder meer jacht 
toegepast. De jager heeft daar 
opleidingen voor gevolgd hoe dit moet en 
doet dit dus op professionele wijze. 

De huidige jachtcombinatie bestaan uit 
Gert, Thijs, Charles, Mijndert, Charly en 
Thijs. Ze vertellen: ‘Met 6 combinanten
zijn wij de jagers van de Boermarke te 
Zeijen, in een prachtig gebied van ruim 
1000 ha. Samen met de boeren verenigd 
in de Boermarke staan wij in voor  
biotoopverbetering, wildbeheer en 
schadebestrijding. Ons aandeel bestaat 
vooral uit schadebestrijding en verhogen 
van de verkeersveiligheid door 
reewildbeheer. Door de  provincie 
worden op basis van zogenaamde 
hotspots, het aantal aanrijdingen en 
jaarlijkse reewild tellingen het 
verplichte afschot bepaald. Ondanks dat 
wij vooral rond de hotspots het reewild
afschot proberen te realiseren zijn er het 
afgelopen jaar ook nog 8 reeën 

aangereden in ons veld met dodelijke 
afloop en forse schade aan auto’s en 
gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. 
Door aanrijdingen met wild (vooral het 
ree) keren verzekeringsmaatschappijen 
jaarlijks meer dan 25 miljoen euro 
schade uit in Nederland.

Schade bestrijding voeren wij vooral uit 
op de predatoren van weidevogels zoals 
kraaien en vossen en op een aantal 
bejaagbare ganzen zoals de uitheemse 
Canadese en Nijlgans. Wist u dat de 
mooi gekleurde nijlgans geen andere 
diersoorten in zijn nabijheid toestaat en 
eenden en zelfs jonge reeën verdrijft?

Ook benutten wij op duurzame en 
verantwoorde wijze bejaagbaar wild voor 
eigen consumptie. Deze activiteit beslaat 
amper 5% van onze aanwezige tijd in het 
veld.

Wilt u meer weten of heeft u vragen? 
Spreek ons gerust aan wanneer u ons in 
het veld tegenkomt.’

Wilt u meer weten over flora en 
faunabeheer? Kijk dan naar de 
documentaire ‘Dilemma’s in de 
Nederlandse natuur’:



ı

Waterkwaliteit en kwantiteit bepalen 
via sensoren: meten is weten!
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In 2018 is Boermarke Zeijen met hun 11 
boeren een project gestart getiteld: 
“Netwerk Sensortechniek Duurzaam 
Agrarisch Waterbeheer Boermarke
Zeijen” Het doel van dit project is het 
onderzoeken van het juiste werkbare 
waterpeil voor ons gebied en de 
waterkwaliteit.

We zijn gestart met 12 bodemsensoren 
(RMA sensortechniek)die geplaatst zijn 
in het beekdal van de Grote Masloot en 
aan de flanken in het gebied tussen 
Rheeerweg en de Norgerweg te 
Donderen. De bodemsensoren meten 
realtime het bodemvocht in de bovenste 
60 cm van de bouwvoor, de 
bodemtemperatuur, de 
gewasverdamping, en de neerslag. Ook 
zijn bij enkele sensoren 

grondwaterpeilbuizen geplaatst die 
nauwkeurig de grondwaterstand meten.   

In de Masloot word middels sensoren 
realtime het slootwaterpeil en de 
waterafvoer in enkele drainagebuizen 
gemeten. Iedere twee maand worden er 
door waterschap Noorderzijlvest 
watermonsters genomen en 
geanalyseerd. Door NMI en Deltares is 
door middel van modellen de stroming 
van het grond water en de daarin 
opgeloste nutriënten stikstof en fosfaat 
naar grondwater, drains, sloten en de 
beek berekend. Het afgelopen jaar is het 
gebied uitgebreid en zijn er 5 extra 
sensoren bijgeplaatst bij Ubbena, Oude 
Norgerweg, Zuiderstraat en bij de 
Broekenloop.

Afgelopen augustus hebben we een veldbijeenkomst georganiseerd waarbij 
er een aantal conclusies zijn gepresenteerd:

- We hebben met elkaar een werkbaar waterniveau gerealiseerd waarbij wij als 
landbouwers in het voorjaar minder overlast van water hebben en op de flanken het 
grondwaterpeil niet veranderd.

- Er ontstaat een te kort aan fosfaat in de bouwvoor en in ons gras voor de koeien door 
de steeds aangescherpte bemestingsregels.

- Er spoelt soms nog wat fosfaat uit naar het oppervlakte water wat veroorzaakt word 
door kwel vanuit de ondergrond en niets te maken heeft met de huidige bemesting.

- Voor de KRW richtlijnen voldoet het oppervlaktewater aan de fosfor, stikstof, ph, 
chloride, en zuurstof normen alleen de temperatuur en de biologie zijn nog niet op 
orde.

- De temperatuur zouden we kunnen verbeteren door eventueel bomen langs de beek 
schaduw in het water te creëren. 
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Onze leden en waterschap 
Noorderzijlvest zijn voornemens  dit 
project  voort te zetten en uit te breiden 
met boerenstuwtjes in de haarvaten van 
de Masloot en er word gekeken of we het 
aan de slag kunnen met een BBWP 
(bedrijfsbodem water plan)

Met BBWP kunnen we samen op weg 
naar een duurzaam bodem en waterplan 
beheer.

Bekijk hier de video                              
over het DAW project:



De jeugd heeft de toekomst
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Op de boerderij helpt iedereen een 
handje mee, van jong tot oud. Ook 
binnen de boermarke staan bij veel 
boerderijen de nieuwe generatie al klaar 
om de handen uit de mouwen te steken. 
Los van de hulp op de boerderij helpt de 
jeugd de boermarke ook mee op het 
gebied van sociale media door middel 
van het maken van foto’s en video’s. Zo 
is er onlangs zelfs een groepsapp 
opgestart waarin beeldmateriaal en 

verhalen worden gedeeld. Mede hierdoor 
krijgen onze online volgers een goed 
beeld van het dagelijks leven op de 
verschillende boerderijen. 

Onderstaand hebben een aantal van hen 
een foto toegevoegd met door sommigen 
een korte toelichting.

Gertjan Zeldenrijk

Gertjan Zeldenrijk woont aan de
Hooidijk in Zeijen en is 12 jaar oud. Hij
zit momenteel in het 1e schooljaar van de
middelbare school Terra in Eelde.

‘Dit is onze melkstal. Toen ik aan het
helpen melken was, heb ik deze foto
gemaakt’

Emma Brink

Emma Brink woont aan de Zeijerlaar en
is 23 jaar. Emma is werkzaam op Visio
de Brink als begeleider binnen de
gehandicaptenzorg.

‘Het is altijd leuk om even bij de koeien
in het land te kijken en via dit kavelpad
weer naar onze boerderij te lopen.’
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Stijn Zeldenrijk

Stijn Zeldenrijk woont aan de Hooidijk in
Zeijen en is 16 jaar oud. Hij studeert
momenteel Veehouderij in Groningen.

‘Ik mag graag met koeien werken, maar mag
ook graag trekkerwerk doen. Vooral de
afwisseling van werk vind ik heel mooi!’

Jorn Bonder

Deze 2 foto’s zijn van Jorn Bonder uit
Ubbena. Jorn is 14 jaar en 3e jaars
scholier aan de middelbare school Terra
Eelde.

‘Ik ben op de eerste foto het aardappelland
aan het klaarmaken en de tweede foto was
van een stier van mij die ik verkocht heb
toen deze 2 jaar was.’

Axel Schoenmakers

Axel Schoenmakers van het Noordscheveld te Zeijen is
18 jaar en 2e jaars hbo-student veehouderij &
ondernemerschap in Dronten. Axel is de zoon van
Jolande en Henk schoenmakers.
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Linda Brink

Linda Brink woont aan de Zeijerlaar en is 18 jaar
oud. Ze is 2e jaars student aan Drenthe College,
zorg & welzijn. Linda is de dochter van Gerko en
Elly Brink.

‘Ons jongvee loopt zomers altijd buiten. Deze foto
heb ik een keer gemaakt toen ik terugkwam van
school, ik heb toen deze foto gemaakt omdat ik dit
een mooi pink vind het landschap erachter is ook
mooi.’

Lars Dussel

Lars Dussel woont aan de Schaapdijk te Peest en is 17
jaar oud. Lars volgt momenteel de opleiding
installatietechniek.

Herjan Emmens

Herjan Emmens woont midden in het dorp en zit
nu al 7 jaar met zijn vader Erik in de maatschap.
Samen hebben zij thuis een akkerbouwbedrijf
met aardappelen, uien, suikerbieten en graan.

‘Ik vind het mooi om in de boermarke Zeijen te
boeren, omdat we onder de boeren veel
samenwerken met machines en onderhoud van de
omgeving. Het zou mooi zijn als we in de toekomst
nog meer met elkaar’ kunnen gaan samenwerken.’



Recept: Drentse koolrabistampot
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Ingrediënten (4 personen):

q 750 gr aardappelen (afkokers)

q 250 gr wortelen

q 1 rookworst

q 1 koolrabi

q 2 uien

q 3 lente uitjes

q 1 dl melk

q Nootmuskaat, peper, versgemalen zout

Bereiding:

Schil de aardappelen, de wortels en de koolrabi en 
snijd ze in blokjes. Pel de uien en snijd in dunne 
ringen. Snijd de lente uitjes in ringen. Kook de 
aardappelen met de wortel, de koolrabi en zout 
ongeveer in 20 min gaar en stamp alles met de melk 
fijn. Verwarm ondertussen de rookworst. Roer de 
lente ui erdoor en breng op smaak met zout en peper. 
Laat de stamppot al roerend door en door warm 
worden. Frituur de uienringen knapperig en 
goudbruin. Verdeel de stamppot over 4 borden. Snijd 
de worst in plakjes. Verdeel de worst en de 
uienringen over de stamppot.

Kruiswoordpuzzel

Oplossing:
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