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HIGHLIGHT: Je ploegt het land in ruil voor vlees en je doucht zolang de muziek speelt. Het barst van de
duurzame initiatieven in Hof van Twente.

Lokaal een verandering beginnen voor een betere wereld Groen licht

Grondeigenaren in Markelo stellen stukjes grond ter beschikking en vrijwilligers zaaien daar het graan in. De
molen van Buursink verwerkt dat graan vervolgens, bakker Meinders bakt er brood van en verkoopt dat en
de veehouders Ulfman en Ten Brummelaar gebruiken het graan als krachtvoer voor hun koeien en varkens.
Zij verkopen het - biologische - vlees van hun dieren aan onder meer de plaatselijke bistro De Tasca die het
op de menukaart zet.

Dit is een voorbeeld uit de praktijk van Markelokaal, een initiatief van de Stichting Maarkels Landschap.
Markelokaal is een van de zes prijswinnaars van de eerste Duurzaamheidsprijs van de gemeente Hof van
Twente in de categorie volwassenen vanaf 13 jaar. Markelokaal werkt samen met inwoners van het dorp,
bedrijven en organisaties aan een duurzame lokale voedselketen waarbij mensen, landschap en economie
met elkaar zijn verbonden.

Nog een praktijkvoorbeeld: horeca-ondernemer Jan-Willem Lammertink van De Tasca is van oorsprong een
boerenzoon en heeft een tractor. Veehouder Hendrik-Jan ten Brummelaar vraagt of hij wil helpen met het
omploegen van zijn land. "Zeker'', zegt Lammertink, "dat vind ik leuk''. Als wederdienst krijgt hij van Ten
Brummelaar vlees 'van een eerlijk Twents scharrelvarken'.

Anders doen

Jan ten Tije, Gerard Hazewinkel, Etha Elink Schuurman, Gerhard Brinkmans, Jan-Willem Lammertink, Henk
en Marike Ulfman en Hendrik-Jan en Olga ten Brummelaar zijn de initiatiefnemers van Markelokaal. "Zorg,
financiële systemen, voedsel, boeren en burgers, landschap en natuur, recreatie en toerisme, werk en
inkomen, energievoorziening en het sociale leven zijn thema's waarover veel wordt gesproken. Dan wordt
vaak gezegd dat het anders moet. Anders in de zin van dat we van het lineaire systeem, waarin we
produceren, gebruiken en weggooien, naar een circulair systeem moeten waarbij we minder verspillen en
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producten, materialen en grondstoffen deels of helemaal opnieuw gebruiken'', zeggen Ten Tije, Brinkmans
en Ten Brummelaar.

De circulaire economie raakt in zwang. Zo ondertekenden vorig jaar acht steden, ministeries,
kennisinstellingen en bedrijven de 'City deal Circulaire Stad'. Doel van deze overeenkomst is de circulaire
economie verder op weg te helpen en meer initiatieven mogelijk te maken. Want circulaire economie helpt in
het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen en beperkt de uitstoot van broeikasgassen. De
initiatiefnemers van Markelokaal willen door de samenwerking niet alleen elkaar helpen. Het gaat hen ook
om een ontwikkeling in gang te zetten waardoor heel Markelo en omgeving in sociaal-economisch,
ecologisch en landschappelijk opzicht wordt versterkt.

Lokaal een verandering beginnen voor een betere wereld. Het lijkt geitenwollensokkentaal, maar de
voorbeelden uit de praktijk geven dat het kan. Markelokaal beschikt inmiddels over zo'n 10 hectare grond om
gewassen op te telen. Ten Tije, Brinkmans en Ten Brummelaar beseffen dat het kwestie is van de lange
adem. Zij spreken daarom niet van een project, maar van een proces. Een proces dat ertoe moet leiden dat
er uiteindelijk een nieuwe zelfstandige organisatie, stichting of coöperatie, ontstaat van ondernemende
burgers en bedrijven die hetzelfde doel nastreven.

Het prijzengeld van 2.500 euro wordt onder meer aangewend om zo'n organisatie vorm te geven, onder de
aandacht van Markeloërs te brengen, opslag van graan te verbeteren en de productie uit te breiden met een
biologische moestuin.

Serie over duurzame initiatieven in Hof van Twente. Vandaag: vier winnaars van de eerste gemeentelijke
duurzaamheidsprijs.

Grondstoffen opnieuw gebruiken
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