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Markelokaal

Samen waarden creëren



Markelokaal, hoe het begon

• Landschap is resultaat van wat mensen die er in leven, wonen 
en werken. 

• Niet alles van waarde is in geld uit te drukken

• Eten uit eigen streek

• Ruileconomie

• Graan op akkers, mooi landschap,  lekker eten, gezelligheid en 
….



eerste proefjaar met zomerrogge

2013





2014 Eerste jaar met Sint Jans Rogge (wintergraan) op 2 percelen



Sint Jans rogge
Oud hoog gewas
eeuwige rogge - roggelelie
of gewoon  als wintergraan









2015

Ook percelen rogge op de Borkeld, Stokkumerweg en Groningerveldweg



Spelt
Oud en sterk
Voorloper tarwe

Lochemseweg







Samenwerken -> coöperatie



Geen project, maar proces 

• Van lineair naar circulair

• Van eenmalig naar continu

• Inspireren en leren

• Theorie en praktijk

• Organisch werken

• Van spanning naar

ontspanning

• Werken in de hele 

keten tegelijk, zonder

vooropgezet dichtge-

timmerd plan



Duurzaamheidsprijs 
Hof van Twente           2016-2017



Rekening houden met

• People Planet Profit

• Ecologische voetafdruk

• Humane circulaire economie

Duurzaam geluk en grondgebruik 







MarkeLokaal



Het gemeengoed, the commons



Veranderend Speelveld

Boeren,

Burgers,

Buitenlui



People, Planet, Profit



Sustainable Development Goals



Bron: Commonland, 4 returns from landscape restoration



Nieuwe economie in donut model





Samenwerken



Hoofd, hand en hart tegelijk

• Theorie

• Praktijk

• Leren en doen



Lokale circulaire economie



Doorontwikkelen Verdienmodel 
Verdienmodel van MARKELOKAAL = waardenmodel

Verbinding tussen de euro-economie en waarde-economie

Markelokaal is een coöperatief samenwerkingsverband van mensen die zich verantwoordelijk voelen 
voor de gemeenschap en het land waarop ze leven.

Inbreng / “kosten” (PPP)
Kennis
Inzet
Ambacht
Natuur/land
Financiële middelen

Activiteit
Samenwerken voor en in het landschap

Opbrengsten / “baten” (PPP)
Menselijke waarde
Natuurwaarden
Opbrengst uit de natuur = natura en euro

Verrekening
Verkoop van producten 
waarderen van menselijke- en natuurwaarden in euro’s 
door subsidie (= belastinggeld dat terugvloeit naar de mensen en het gebied)
door fondsen die winsten afromen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid in een gebied.



Uitdagingen Markelokaal model

• Rendabele vermarkting en afzet van producten (ten minste 
break-even) (vooral voor graanproject)

• Benoemen van menselijke waarden die meetbaar zijn

• Benoemen van natuurwaarden (indicatoren) die meetbaar 
zijn.

• Waarden toekennen 

• Ruilsysteem – “borgen wederkerigheid”

• Lokaal voedsel (graanteelt, verwerking, voorraadbeheer en 
afzet)

• Langjarig landschapsbeheer

• Zoektocht organisatie – balans tussen los en strak en tussen 
formeel en informeel.  Invulling “Met elkaar”

• …en nog veel meer



Verwonderen, leren en ontwikkelen



En af en toe…….uitrusten


