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1INLEIDING

“De grote veranderingen van deze tijd spelen zich af op het platteland. De agrarische 
sector krijgt te maken met een nieuwe werkelijkheid. De voedselproductie die altijd 
hoog en standvastig is geweest loopt tegen grenzen aan. Grenzen aan de ruimtelijke 
impact van landbouw, de milieubelasting en het dierenwelzijn, maar ook aan de 
bedrijfsvoering van de boeren zelf. Vernieuwing is broodnodig.”

Met bovenstaande woorden schreef het College van Rijksadviseurs in februari 
2018 de prijsvraag Brood en Spelen uit, waarin zij een beroep deden op boeren en 
ondernemende grondeigenaren: Ontwikkel samen met ontwerpers en anderen met 
vernieuwende ideeën perspectieven voor het platteland. 

Kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland. Dat was het 
doel van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen. Initiatiefnemers Floris Alkemade 
(Rijksbouwmeester) en Berno Strootman (Rijksadviseur voor het Landschap) riepen 
grondeigenaren in Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland en ontwerpers op om 
gezamenlijk radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de 
grote opgaven waar het platteland voor staat.

Er leven vele goede ideeën onder boeren en andere grondeigenaren. Tal van 
innovaties op het gebied van voedsel, water, bodem, gezondheid, korte ketens 
en duurzaamheid zijn al in gang gezet. De prijsvraag Brood en Spelen wil deze 
vernieuwende ontwikkelingen stimuleren. Nauwe samenwerking met ontwerpers 
helpt om de ideeën concreet te maken en zorgt ervoor dat het rendement van de 
innovaties terecht komt bij de bedenkers zelf.

De grote veranderingen van deze tijd 
spelen zich af op het platteland. De 
agrarische sector krijgt te maken met 
een nieuwe werkelijkheid. De voedselpro-
ductie die altijd hoog en standvastig is 
geweest loopt tegen grenzen aan. Grenzen 
aan de ruimtelijke impact van landbouw, 
de milieubelasting en het dierenwelzijn, 
maar ook aan de bedrijfsvoering van de 
boeren zelf. Vernieuwing is broodnodig. 

Er leven vele goede ideeën onder grond-
eigenaren. Tal van innovaties op het gebied 
van voedsel, water, bodem, gezondheid, 
korte ketens en duurzaamheid zijn al in 
gang gezet. De prijsvraag Brood en Spelen 
wil deze vernieuwende ontwikkelingen 
stimuleren. Nauwe samenwerking met 
ontwerpers kan de ideeën concreet maken. 
Samen kunnen zij er voor zorgen dat 
bedenkers, landschap en gemeenschap 
profijt hebben van de innovaties.

Het platteland is ook op andere vlakken 
volop in beweging. De bevolking vergrijst 
en krimpt; de ecologische en cultuurhis-
torische waarde van het landschap neemt 

*‘Brood’ verwijst naar 

het platteland als 

gebied waar het voedsel 

geproduceerd wordt. 

Het refereert ook aan de 

ondernemerszin en de 

broodnodige gezonde 

leefomgeving voor mens, 

dier en plant. ‘Spelen’ 

staat voor de rust en 

ruimte die het platteland 

biedt. Spelen is bovendien 

experimenteren. 

Prijsvraag
Brood en Spelen*
Nieuwe perspectieven
voor het platteland

af, terwijl het recreatieve gebruik van het 
platteland juist sterk groeit. Hier botst de 
romantische blik met de efficiency van 
het productielandschap. Het platteland 
is ook het terrein waar de maatregelen 
tegen klimaatverandering vorm krijgen - 
zonne-akkers, windmolenparken, bio-
massa-installaties. Energietransitie en 
de wateropgave kunnen niet in de stad 
opgelost worden. Deze opgave vraagt om 
een combinatie van innovatie en veel 
ruimte. Het platteland biedt beide. 

bekendmaking juli 2018  te Barneveld
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De zandgronden van Zuid- en Oost-Nederland zijn uitgekozen als locatie van de 
prijsvraag. Hier dienen zich de opgaven en de kansen aan: de zorg voor een gezonde 
leefomgeving en het behoud van het cultuurlandschap; de verduurzaming van de 
voedselketen; de ontwikkeling van nieuwe (agrarische) bedrijvigheid en van nieuwe 
functies voor oude stallen, het inspelen op de vergrijzing, investeren in leefbaarheid 
en nieuwe sociale samenwerking als coöperaties.

Brood en Spelen bestond uit twee parallel lopende prijsvragen, in zowel de 
zandgebieden in Oost- en Zuid-Nederland. Team Melk & Noot, bestaande uit een 
samenwerking tussen de Melkbrouwerij en MTD landschapsarchitecten, diende een 
visie in voor de regio Oost in het gebied ten oosten van Deventer en had hiermee 
succes! Van juni 2018 tot januari 2019 kreeg het team de kans om de ingezonden visie 
in een tweede ronde verder uit te werken en realiseerbaar te maken. Onderliggend 
inspiratiedocument is hier het eindproduct van, waarmee een eerste stap naar 
de toekomst van het agrarische landschap is gezet. Project Melk & Noot hoopt te 
inspireren, voor provincies, gemeentes en haar inwoners, maar vooral ook voor 
andere boeren die op zoek zijn naar een alternatieve werkwijze.

de zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland als studiegebied
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2AANLEIDING

h i s t o r i s c h  l a n d s c h a p  a l s  i n s p i r at i e 
Zoals op veel plekken in Nederland, is ook het landschap rondom Deventer getroffen 
door de schaalvergroting van het agrarisch grondgebruik. Het op het eerste gezicht 
diverse cultuurlandschap was ooit veel kleinschaliger. Bos, heide, weiden en enken 
wisselden elkaar af met houtwallen en waterlopen. Wanneer we de topografische 
kaartbeelden van omstreeks 1850 met het huidige landschapsbeeld vergelijken, 
zien we dat er langzaamaan allerlei houtwallen zijn verdwenen en kavels zijn 
vergroot. De problemen zijn niet enkel ruimtelijk; ook de bodem, biodiversiteit en 
het watersysteem hebben het zwaar te verduren onder de hedendaagse manier van 
landbouw. 

naar een vernieuwend en gezond landbouwsysteem, met veel diversiteit voor 
mens, dier en natuur

een kleinschalig cultuurlandschap met gemengde boerderijen, natuur en 
landschapselementen

schaalvergroting van het landschap door eenzijdig gespecialiseerde boerderijen en 
verdwenen landschapselementen

1850

2017 2030
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De huidige manier van boeren heeft een aantal belangrijke aanleidingen gehad. 
De toepassing van onder andere kunstmest in combinatie met het huidige 
landbouwbeleid hebben grote gevolgen gehad voor hoe het boerenbedrijf is gaan 
functioneren, waarin schaalvergroting het sleutelwoord is geworden. Ook zijn in de 
laatste decennia veel boeren bedrijven zich gaan richten op één specifiek product, 
waarbij vele gemengde boerderijen zijn overgegaan tot gespecialiseerde bedrijven. 
Dit heeft niet enkel invloed op een vermindering van diversiteit in producten, 
maar heeft tevens een enorme impact op de ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit 
van het landschap. Het landgebruik is vandaag de dag erg eenzijdig en monotoon 
geworden. Door deze specialisatie, vergroting van kavels binnen het boeren bedrijf 
en vermindering van het aantal boeren, zijn bovendien vele voormalige boerderijen 
inmiddels omgevormd tot woonhuis of recreatieve accommodatie. 

Eerder genoemde schaalvergroting in de landbouw heeft niet enkel haar sporen 
achtergelaten in het agrarische landschap, ook de verbindingen van en naar de stad 
zijn bemoeilijkt. Waar het in vroegere tijden overzichtelijk was waar de agrarische 
producten vandaan kwamen, is dit nu een complexe logistieke markt geworden, die 
onzichtbaar is voor de consument en stadsbewoner. Consumenten staan daardoor 
verder van hun voedsel af.

de overgebleven agrarische bedrijven ten oosten van Deventer
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d e  m e l k b r o u w e r i j

Eén van de melkveehouderijen tussen Deventer en Lettele is een praktijkvoorbeeld 
van eerder genoemde problematiek; waar grootvader nog op een traditionele manier 
zijn land bewerkte en een gemengd bedrijf bezat dat een afwisselend en kleinschalig 
landschapsbeeld opleverde, zag vader zich genoodzaakt om zijn kavels te vergroten 
en over te gaan op een eenzijdig melkveebedrijf. Nu het bedrijf 4 jaar geleden is 
overgenomen door zoon, breekt een nieuwe tijd aan waar dit systeem opnieuw moet 
worden herdacht. De locatie van de boerderij binnen de schil rondom Deventer biedt 
hierin een enorme kans.

De inmiddels overgenomen melkveehouderij draagt sinds een aantal jaren de naam 
de Melkbrouwerij en heeft de afgelopen jaren al een flinke omslag gemaakt. De 
boerderij is omgevormd tot biologisch bedrijf en verwerkt een deel van haar melk tot 
eigengemaakte producten; echte melk, karnemelk, kefir, boter en yoghurt, die direct 
in Deventer worden afgezet. De melk komt van de 45 MRIJ (Maas, Rijn, IJssel) koeien 
die zoveel mogelijk buiten grazen op kruidenrijke weides. Rick en Arjuna vinden het 
belangrijk dat de koeien hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Daarom houden de 
koeien hun hoorns en loopt er een eigen stier in de kudde. Hiermee zorgen ze voor 
een goede basis voor het maken van gezonde en eerlijke zuivelproducten. Om deze 
visie voort te zetten zou de volgende stap zijn om deze producten en de boerderij 
beter te verbinden met de stad Deventer, als ook de inrichting van hun kavels aan 
te pakken en daarmee een kwalitatief hoogwaardig en gevariëreerder landschap te 
verkrijgen.

het erf van de Melkbrouwerij familie Huis in ‘t Veld
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3
hoogte

water

natuurlijke bodem als basis voor landgebruik

oost-west verbinding van het watersysteem versterken; 
een robuust watersysteem

behouden en versterken van natuurlijke en 
geomorfologische kenmerken

echte 
melk

echte 
melk

echte 
melk

bodem

VISIE

r e g i o n a l e  l a n d s c h a p p e l i j k e  k e n m e r k e n

Om tot een gedragen en weloverwogen visie voor het buitengebied rondom de 
Melkbrouwerij te komen is het belangrijk om uit te zoeken wat de belangrijkste 
landschappelijke kenmerken zijn van het landschap waarin de Melkbrouwerij is 
gevestigd. 

Salland, zoals de regio ten oosten van Deventer genoemd wordt, bestaat uit een 
afwisseling van oost-westgeoriënteerde dekzandruggen en laagten met weteringen. 
De agrarische delen van deze dekzandruggen behoren tot het kampenlandschap, 
die een halfopen tot besloten karakter hebben. Diverse ruimtelijke elementen zoals 
bosjes en houtwallen, maar ook enken en open weides zijn terug te vinden in dit 
kampenlandschap. Tezamen met de lager gelegen (gegraven) weteringen zorgen zij 
voor een afwisselend landschap dichtbij de stad.
Middels het analyseren van verschillende lagen in het landschap van Salland zijn er 
een aantal ruimtelijke uitgangspunten gedefinieerd, die verder vorm zullen krijgen 
binnen de visie. 

Eerste inzet is om de natuurlijke en geomorfologische kenmerken van het gebied te 
behouden en waar nodig te versterken. Dit betreft de hoger gelegen enken en de 
lager gelegen weteringen, waar op beide plekken de ruimtelijke beleving van het 
landschap anders is. 
Ook zijn de oost-west verbindingen van de eerder genoemde weteringen een 
belangrijk gegeven die in ruimtelijke zin verder versterkt kunnen worden. Deze 
weteringen bieden niet enkel oriëntatie aan het landschap en richting de stad, maar 
zouden tevens drager kunnen zijn van een robuust watersysteem dat adaptief is in 
tijden van natte periodes maar ook zeker in tijden van droogte. 
Daarnaast zou de natuurlijke bodem een belangrijke basis moeten zijn voor het 
landgebruik en dus voor het boerenbedrijf. Bodemherstel, het aanmoedigen van 
bodemleven en vermindering / uitsluiten van het gebruik van kunstmest is hierin een 
belangrijk uitgangspunt.
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bebouwing

infrastructuur

groenstuctuur

uitbreiding van het recreatieve netwerk en stimuleren 
van elektrisch vervoer

vergroten van diversiteit in groenstructuur en 
landschapselementen 

een fijnschalig landschap

ondergrond

echte 
melk

echte 
melk

echte 
melk

overgebleven boerderijen behouden en versterken van de 
recreatieve waarde 

Binnen het Sallandse landschap zijn nog veel karakteristieke boerderijen te vinden, 
maar ook veel oude boerderijen die omgebouwd zijn tot woonhuis of recreatieve 
voorziening. De inzet van het plan is om zorg te dragen voor de overgebleven 
functionerende boerderijen en om, waar uitbreiding nodig is, goed te kijken naar 
de bestaande kwaliteiten van de gebouwen en om aan te sluiten bij de schaal van 
het landschap. Ook de kwaliteit van de erven rondom deze boerderijen kan verder 
worden versterkt, waarmee in sommige gevallen tevens de recreatieve waarde kan 
worden verhoogd. Er moet wel zorgvuldig worden gezocht naar een goede balans 
tussen privé en semi-openbaar gebruik.
Qua mobiliteit zal goed onderzocht moeten worden hoe nieuwe vormen van 
verkeer gestimuleerd kunnen worden. Het voorzien in bijvoorbeeld oplaadplekken 
voor elektrische auto’s en fietsen of het stimuleren van korte ketens binnen het 
landbouwsysteem spelen hierin belangrijke thema’s. Binnen het recreatieve netwerk 
kan gekeken worden hoe deze verbindingen beter kunnen worden aangesloten op de 
stad, zodat de wisselwerking tussen stad en land kan worden vergroot. De beleving 
van de verschillende landschappelijke kenmerken binnen dit recreatieve netwerk 
kan met het herschikken ervan beter worden afgestemd. Het doel van het plan is om 
het landschap dichter bij de stad te brengen en het leesbaarder worden van hoe dit 
landschap in elkaar zit.
Tot slot biedt ook de bestaande groenstructuur kansen voor verdere uitbreiding. 
In de huidige situatie is deze groenstructuur deels nog aanwezig in de vorm 
van bosjes, houtwallen en singels, maar ook deels versnipperd en verdwenen. 
De schaalvergroting heeft voor verdwenen landschapselementen gezorgd en 
een verarming van de biodiversiteit. Door het toevoegen en herstellen van deze 
landschapselementen kan niet enkel een kleinschaliger landschap worden hersteld, 
maar tevens een verhoging van de biodiversiteit ontstaan. Bovendien betekent meer 
beplanting meer CO2 opslag en tevens een fijnere leefomgeving voor zowel mens als 
dier.

De hierboven beschreven lagen bieden belangrijke uitgangspunten en doelstellingen 
die als basis dienen voor de visie. 
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visiekaart; fijnschalige landbouw als schil rondom Deventer

t e r u g  n a a r  h e t  l a n d  
Op regionaal schaalniveau is het doel van project Melk en Noot om verbindingen 
tussen het achterland en de stad te herstellen. Door het introduceren van een 
schil rondom Deventer waarin extensieve landbouw een plek vindt, wordt voor de 
consument weer begrijpelijk waar zijn voedselproducten vandaan komen. Binnen 
deze schil wordt ingestoken op kleinschalige boeren bedrijven die hun eigen 
gemaakte producten direct kunnen afzetten naar Deventer en omringende dorpen. 
Hierdoor ontstaat er niet enkel een lokale markt rondom de stad, maar ook kortere 
ketens, een vermindering van logistieke stromen en zijn er kansen op nieuwe 
verdienmodellen voor de boer. 

De consument kan ervoor kiezen om in de stad op diverse verkooppunten haar 
producten te kopen, de boodschappen te laten bezorgen of daadwerkelijk het 
landschap in te gaan om met eigen ogen te zien waar de lokale producten vandaan 
komen. De stadsbewoner krijgt hiermee niet alleen besef van haar afhankelijkheid 
en invloed op het landschap, ook biedt het systeem kansen voor het versterken 
en uitbreiden van de recreatieve verbindingen tussen stad, land en zelfs verder 
richting het natuurgebied de Sallandse Heuvelrug. Met het kopen van een gezond en 
lokaal product, kan men tegelijkertijd genieten van een aantrekkelijk en fijnschalig 
cultuurlandschap. 

extensieve landbouw:
lokale markt

intensieve landbouw:
wereldmarkt

principe fijnschalige 
landbouw als een schil 
rondom Deventer

DEVENTER

RAALTE

HEETEN

WESEPE

TERWOLDE

HAARLE

NIEUW HEETEN

EPSE

LETTELE

DIEPENVEEN

OLST

VAASSEN

EPE

TWELLO

BATHMEN

HOLTEN

‘De Melkbrouwerij’

‘KleinSwormink’

‘Tuinderij 
Haverkamp’

‘Natuurderij 
Keizersrande’

‘De Kuiperij’

legenda

natuurboeren
Deventer Stadsboeren
natuur- en stadsboeren
boerderijwinkel
verkooppunt
mobiel afzetpunt
educatiepunt
bos
heide
grasland
bouwland
wegen
spoorweg
fietsroute
gewenste fietsroute



23inspiratiedocument    MELK & NOOT

nagrazen 
door kippen

mobiele kippenkar

mobiele 
melkrobotvoederwal

(waterwal)

te bezoeken 
open stal

groene energie 
door zonnepanelen

nieuwe schuur wordt 
verwerkingsruimte voor 

oogst uit eetbare houtwal en 
akkers

electrische 
trekker

boomgaard

bushalte

schuur waar melk 
wordt verwerkt tot 

nieuw product

diverse gewassen 
in strokenteelt

voederwal
(boswal)

voederwal 
(weidewal)

bestaande 
bomenlaan

recreatieve 
fietsroute

bestaand 
bos

recreatief wandelpad

familiekudde

DEVENTER

LETTELE

een natuurinclusief landbouwsysteem

e e n  n i e u w  l a n d b o u w s y s t e e m :  n at u u r i n c l u s i e f

Op lokaal schaalniveau betekent deze ambitie dat er een omschakeling moet komen 
in de manier waarop enkele boerenbedrijven worden gerund. Van een gangbare 
manier van landbouw waarbij één product centraal staat, naar een meer kleinschalige 
en biologische methode waarbij verschillende landbouwsystemen elkaar kunnen 
versterken. Door slim om te gaan met de beschikbare ruimte, ontstaat er meer waarde 
per hectare land en een aantrekkelijk verdienmodel. De nieuwe inrichting zal door 
het herstellen van historische landschapselementen en het introduceren van nieuwe 
landschapselementen resulteren in een kleinschaliger en meer divers landschap.

De belangrijkste inzet is om de methode van stripgrazen te combineren met het 
introduceren van eetbare en productieve houtwallen. Stripgrazen gaat uit van het 
opdelen van één grote kavel in kleinere stroken, zodat de boer regie kan voeren op 
welk deel van zijn land begraasd wordt. Hiermee heeft de bodem de tijd om zich te 
herstellen en ontstaat er meer ruimte voor de groei van het gras. 
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eetbare planten/struiken/
bomen voor mens en dier hout te gebruiken 

als energiebron

verhoging 
biodiversiteit

habitat voor insecten 
(kunnen bijdragen aan 

bestuiving van gewassen en 
natuurlijke plaagbeheersing) begrazing en ‘onderhoud’ 

door koeien, varkens en 
kippen

afscheiding t.b.v. 
stripgrazen

boombladeren zijn een goede 
aanvulling op rantsoen voor vee door 

de hoge gehalten aan mineralen en 
sporenelementen

recreatief wandelpad door 
eetbare houtwal

kruidenlaag onder 
eetbare houtwal

stikstofbinding door onder 
andere klaver

consument heeft 
aandeel in oogst

beschutting tegen 
zon en wind

opnemen CO2 / 
uitstoten O2

de eetbare houtwal: een tool voor herverkaveling

d e  e e t b a r e  h o u t w a l

Tussen de stroken land wordt voorgesteld om als veekering houtwallen aan te 
planten, opgebouwd uit verschillende vegetatielagen. De historische kaart van 
1850 kan hierbij als inspiratiebron dienen voor het landschap van de toekomst. De 
houtwallen vormen eigentijdse, eetbare houtwallen. Bomen en struiken hebben van 
oudsher een integraal onderdeel gevormd van het boeren bedrijf en worden hiermee 
opnieuw geïntroduceerd. In de houtwallen kunnen notenbomen, fruitbomen, eetbare 
struiken en kruidenlagen aangeplant worden, die zowel eetbaar zijn voor het vee als 
de mens. Tevens bieden de eetbare houtwallen plek voor meer biodiversiteit en zorgt 
het in ruimtelijke zin voor een kleinschalig en divers landschap. 

In de stroken tussen de eetbare houtwallen wordt kruidenrijk grasland met klaver 
geïntroduceerd, waar afgewisseld koeien, kippen en varkens op kunnen grazen. 
Binnen het nieuwe gemengde bedrijf wordt bij het houden van deze dieren, vooral 
ingezet op het ruimte geven aan een zo natuurlijk mogelijk gedrag. Zo houden de 
koeien hun hoorns, loopt er een stier in de kudde en blijven de kalveren in de eerste 
periode bij hun moeder. Ook is er ruimte voor akkerbouw op enkele vrij blijvende 
stroken; voor eigen gebruik of om te verpachten aan andere ondernemers. 
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=

=
van een eenzijdig melkveebedrijf naar een gemengde boerderijafwisseling in het landgebruik

d e  v e e l z i j d i g e  b o e r d e r i j

Om de voorgestelde lokale markt rondom de stad te bedienen, zal de huidige manier 
waarop de boerderij is ingericht moeten veranderen. In de loop van de tijd zal het 
eenzijdige melkveebedrijf met enkel koeien voor melkproductie, overgaan naar een 
veelzijdig gemengd bedrijf met een rijke variatie aan dieren en meer plantaardige 
invulling. De producten die het bedrijf levert worden hiermee gevarieerder en hangen 
sterker samen met de oogst en de seizoenen. Huidige producten als melk, yoghurt 
en boter, kunnen in de tijd aangevuld worden met bijvoorbeeld speciale notenmelk, 
honing, aardbeienkefir en kruidenboter. Het streven is om deze producten in de loop 
van de tijd volledig lokaal af te zetten. 
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houdt van producten 
met een verhaal

koopt graag in de stad of besteld 
producten / houdt van gemak

houdt van een 
kleinschalig landschap

houdt van echte, gezonde en 
pure  melk en yoghurt

houdt van gezonde 
en tevreden dieren

echte 
melk

wil weten waar het 
product vandaan komt

heeft een goede relatie 
met zijn omgeving

koopt bewust

schuilt voor zon en 
regen onder bomen

houdt van een gevarieerd 
rantsoen

graast op verschillende 
kavels

houdt haar hoorns om 
natuurlijk gedrag te stimuleren

graast graag naast de 
kippen en varkens

graast graag samen 
in haar familie

zorgt voor een gezonde en 
vruchtbare bodem

produceert speciale en gevarieerde 
producten voor de lokale markt

is zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend 

heeft een arbeids-
extensief bedrijf

houdt van zijn 
dieren en land

gebruikt geen fossiele 
brandstoffen

produceert groene
energie

de boer... de koe... de consument...
natuurinclusieve 
landbouw...

stimuleert meer 
biodiversiteit

gebruikt geen chemische 
middelen

verbeterd het 
bodemleven

stimuleert een duurzaam 
watersysteem

wil CO2 uitstoot 
verminderen

produceert zuurstof wat 
zorgt voor afkoeling

houdt rekening met natuurlijke 
omstandigheden van de plek

CO2 

u i t g a n g s p u n t e n  v o o r  o n t w e r p 
Het voorgestelde nieuwe landbouwsysteem zal niet van de één op de andere dag 
gerealiseerd kunnen worden. Vanuit de beeldkwaliteit van het landschap wordt er 
een gedetailleerd landschaps- en faseringsplan opgesteld, waarbij wordt vastgelegd 
welke kavels geschikt zijn voor de schaalverkleining. De gronden van de biologische 
melkveehouderij (de Melkbrouwerij) kunnen direct worden ingezet en als test-case 
dienen om het nieuwe landbouwsysteem op uit te zetten. In nauwe samenwerking 
met omringende boeren, buren, gemeente en provincie zal gekeken moeten worden 
naar de mogelijkheid om dit systeem ook naar het aangrenzende landschap uit te 
rollen.

De thema’s hiernaast bepalen een aantal eerste ontwerpuitgangspunten, die als 
basis dienen voor de verdere uitwerking. Sommige thema’s kunnen al op korte 
termijn verder worden gerealiseerd; zoals de aanschaf van een groep kippen. Andere 
uitgangspunten zullen pas na een aantal jaar vorm krijgen; zoals het toevoegen van 
nieuwe afzetproducten. Weer omvangrijkere thema’s zullen pas daarna zichtbaar 
worden; zoals een versterking van de biodiversiteit of de kleinschaligheid van het 
landschap.
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4INRICHTINGSPLAN

h e t  b e s t a a n d e  l a n d s c h a p  r o n d o m  d e  s t a d

Wanneer er gefocust wordt op het bestaande landschap (zandgrond) direct rondom 
Deventer, wordt duidelijk dat de reeds beschreven landschappelijke structuurdragers 
op kleinere schaal leesbaar worden. De waterstructuur (beken) en wegenstructuur 
(dijken) zijn van oost naar west georiënteerd, waartussen weides en akkers zijn 
gelegen met af en toe hoger gelegen enken, afgewisseld met bos. De enken zijn 
waardevolle cultuurhistorische elementen in het landschap. 
Alle elementen om een divers landschap te ervaren zijn aanwezig, maar niet zodanig 
dat het ook als fijnschalig landschap aanvoelt. Dit komt doordat er grote kavels zijn, 
weinig beplanting, eenzijdig landbouwgebruik en steeds minder (functionerende) 
boerderijen. 
De connectie met de stad is in de huidige situatie niet optimaal, terwijl de stad steeds 
verder opschuift richting het platteland. De overgang tussen de stad en het land is 
nu erg hard, wat de stadsbewoner kan tegenhouden om dit landschap in te gaan. Wel 
zijn er al enkele wandel- en fietsroutes, maar door deze aantrekkelijker en leesbaarder 
te maken en eventueel uit te breiden, kan de relatie tussen stad en land worden 
vergroot. De Melkbrouwerij is centraal gelegen tussen Deventer en Lettele en ligt op 
steenworp afstand van deze plaatsen.

bestaande situatie van het oostelijke landschap rondom Deventer landschappelijke eenheden

kavels de Melkbrouwerij

kavels Linderveld

bos

bomen

grasland

akkerland (veelal maïs)

wegen

water

enken

recreatieve wandelroutes

recreatieve fietsroutes
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e e n  t o e k o m s t b e s t e n d i g  l a n d s c h a p

Het huidige landbouwsysteem met zijn eenzijdige landgebruik en bedrijven 
functioneert niet meer optimaal en zal moeten veranderen. Om daadwerkelijk 
verandering binnen het landschap rondom Deventer teweeg te kunnen brengen, 
zullen steeds meer boeren bedrijven binnen deze schil over moeten stappen van een 
eenzijdig bedrijf naar een diverse boerderij en zich veel meer moeten inzetten op de 
lokale markt. Hiermee vergroot de afzet van lokale producten naar de stad, verkort de 
logistieke keten en wordt tevens de relatie tussen stad en land vergroot. Niet enkel 
de boer kan dit verschil maken; in het landschap zelf zullen ook veranderingen plaats 
moeten vinden. Landschappelijke structuren zoals water en groen zullen moeten 
worden versterkt om een gezonder en fijnschaliger landschap te creëren voor zowel 
mens als dier. Omdat dit een lange termijnvisie betreft, zal hierin ook nog ruimte 
moeten zijn voor experimenten. Naastgelegen kaart geldt daarom nadrukkelijk niet 
als ‘voltooid’ ontwerp, maar biedt een raamwerk waarbinnen de speelruimte van het 
boerenbedrijf nog flexibel is.

d e  m e l k b r o u w e r i j  a l s  p i o n i e r

De Melkbrouwerij wil als pionier dienen en starten in de schil rondom de stad met 
het fijnschaliger en diverser maken van het boerenbedrijf. Door een diverse boerderij 
te starten, met koeien, varkens, kippen, maar ook akkerbouw, meer beplanting 
rondom en op de kavels aan te brengen en het recreatief netwerk uit te breiden, zal 
de Melkbrouwerij een nieuw landbouwsysteem introduceren. Ook biedt dit kansen 
om het landschap met haar karakteristieken verder aan te sterken door middel van 
de juiste beplanting op de juiste plek; de weides, enken, beken en bossen krijgen 
hiermee een nog sterkere identiteit. Openbare verbindingen zullen worden versterkt 
met Deventer en Lettele in de vorm van een nieuw recreatief netwerk. Door een deels 
open bedrijfsvoering zal er verbinding zijn met recreanten en kunnen zij een kijkje 
nemen op het bedrijf. 

ontwikkelingsvisie van het oostelijke landschap rondom Deventer; een fijnschalig raamwerk situatie over 5 jaar: de Melkbrouwerij als pionier

kavels de Melkbrouwerij

kavels Linderveld

bos

bestaande bomen

weidewal

enkwal

boswal

waterwal

grasland

akkerland (divers gebruik)

akkerland (divers gebruik)

akkerland (divers gebruik)

wegen

water

enken

recreatieve wandelroutes

recreatieve fietsroutes

nieuwe recreatieve route
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o p e n b a r e  w a n d e l r o u t e :  h e t  p l u k pa d

Om het bestaande recreatieve netwerk van wandelpaden uit te breiden en te 
versterken wordt in de buurt van de Melkbrouwerij een nieuwe wandelroute 
geïntroduceerd; het plukpad. Op deze route kan de bezoeker op verschillende 
manieren het landschap beleven; zo leidt de route langs weides, enken, bossen en 
beken met begeleidende voeder- en voedselwallen, waar in het seizoen vruchten 
geplukt kunnen worden. 

Het wandelpad van de route wordt smal, zodat het landschap zo min mogelijk wordt 
aangetast. Een gedeelte van deze route zal ook gebruikt worden als koeienpad, zodat 
de koeien van het erf van de Melkbrouwerij naar andere kavels kunnen lopen. Daarom 
wordt voorgesteld om het pad te verharden met betonnen platen op plekken waar de 
koeien lopen, waarin tevens een figuratie verwerkt kan worden om de wandelroute 
herkenbaar te maken. Waar de koeien niet mogen komen wordt de wandelroute een 
struinpad. Dit principe kan zich op den duur verder uitrollen binnen de schil rondom 
Deventer. 
Op sommige plekken zal het wandelpad semi-afsluitbaar zijn zodat koeien en ander 
vee niet zomaar de kavel af kunnen. De route zal net zoals vele andere routes alleen 
overdag toegankelijk zijn voor publiek. 

route langs de weidewal

wandelroute met semi-afsluitbaar hek

toegangspoort voorzijde terrein

2 meter

1 m
eter

openbare wandelroute van stad naar land: aantakken op bestaand netwerk

koeienpad
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e e n  g e z o n d  l e e f k l i m a at

Het voorgestelde fijnschalige landschap rondom Deventer introduceert niet 
enkel een alternatief landbouwsysteem, maar heeft ook grote gevolgen voor het 
leefklimaat voor zowel mens als dier. Door de ontwikkeling van een meer divers 
en kleinschalige bedrijfsvoering ontstaat tevens een divers landschap. Waar het 
agrarisch grondgebruik in de omgeving van Deventer in de huidige situatie vooral 
wordt ingezet als grasland en maïsvelden, biedt het plan de kans om een veel diverser 
palet aan landgebruik toe te staan en te faciliteren. Door duidelijke randvoorwaarden 
te formuleren binnen de voorgestelde schil, kunnen tevens andere doelstellingen 
worden behaald.

invloed op milieu en leefomgeving
Er kan gestuurd worden op zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen en het 
opzetten van een lokale markt zorgt voor een kortere keten en dus minder uitstoot 
van CO2. Bovendien zorgt de aanplant van bomen en struiken voor meer CO2 
opname. 

omgang met het land
Het gebruik van grondgebonden mest zou de toepassing van kunstmest kunnen 
vervangen en er zouden geen chemische bestrijdingsmiddelen meer toegepast 
hoeven te worden. Als uitkomst hiervan zal het bodemleven sterk verbeteren en de 
biodiversiteit in het gebied verhogen. 

water
In het watersysteem zijn ook kansen te ontdekken, waar een robuust systeem veel 
beter is voorbereid op piekbuien maar ook op tijden van droogte. 

bewuste levensstijl
Tot slot biedt de visie kansen voor een verdere uitbreiding van het recreatieve 
netwerk dichtbij de stad en het produceren van lokale producten die bijdragen aan 
een gezonde en bewuste levensstijl.
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de weidewal de waterwal

de boswal de enkwal

koeien in de voederwal

e e n  l e e s b a a r  l a n d s c h a p

Om de verschillende landschappelijke kenmerken van het landschap ten oosten 
van Deventer te versterken, worden er vier type eetbare houtwallen voorgesteld. 
Deze beplantingswallen zorgen niet enkel voor de leesbaarheid en beleving van het 
landschap, maar tevens voor een schaalverkleining van het gebied, een verhoging 
van de biodiversiteit, meer opname van CO2 en meer beschutting voor dieren tegen 
wind en zon. Ook kan de eetbare houtwal een educatieve functie hebben, de soorten 
bomen, struiken en planten, de producten hiervan en de seizoenen kunnen uitgelegd 
worden. De vier types voederwallen zijn opgebouwd uit verschillende vegetatielagen, 
waarbij er een combinatie wordt gezocht van soorten die voedzaam zijn voor het 
vee maar ook eetbaar zijn voor de mens. Bovendien zal er in de keuze van het 
sortiment zoveel mogelijk worden ingestoken in het creëren van een ecosysteem, 
waarbij soorten elkaar aanvullen en versterken. Bomen, struiken en planten vervullen 
een belangrijke ecologische functie. Zo heeft iedere soort een specifieke functie, 
sommige zijn het jaar door groen en zorgen voor beschutting, anderen hebben 
aantrekkelijke bloemen voor bestuivende insecten, weer andere soorten produceren 
bessen die vogels kunnen eten. Een gevarieerde eetbare houtwal heeft zo voor tal van 
diersoorten, boven en onder de grond iets te bieden, maar levert ook weer diensten 
naar de boerderij zoals bestrijding van plagen, waterinfiltratie door regenwormen, 
houtoogst voor energie, rantsoen voor het vee, etc.   

De eerste eetbare houtwal zal op de scheiding tussen twee kavels komen te staan, 
in het open veld: de weidewal. Als tweede dient de enkwal als begeleiding voor de 
hoger gelegen enken op de weides. Vervolgens is er de kans om de weteringen verder 
aan te zetten door middel van de waterwal en tot slot dient de boswal als overgang 
van het bos naar open weide. 
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d e  w e i d e w a l

Als afscheiding tussen verschillende kavels worden weidewallen geïntroduceert. 
Afhankelijk van de locatie van de weidewal, kan deze of wel een wandelpad 
faciliteren, of wel op zichzelf staan in het landschap. Wanneer de wal een wandelpad 
bezit zal de beplanting van de wal meer gericht zijn op bomen en struiken die eetbare 
vruchten dragen voor menselijke consumptie, zoals walnoot en hazelaar. Wanneer de 
weidewal enkel als veekering dient, zal de beplanting gericht zijn op het aanvullen 
van het rantsoen van het vee. Door middel van verplaatsbare afrasteringen kan 
gereguleerd worden wanneer en hoe lang het vee de voederwallen mag betreden. 
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notenboom in kroonlaag

hazelaar voor vee maar ook voor mens

plukfruit langs het wandelpad
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d e  w at e r w a l

De waterwal dient als begeleiding van de wetering en zal daarom een natter 
karakter krijgen dan de andere wallen. Voor het vee zal uit deze wal voedsel 
gehaald kunnen worden, zowel door het vee van de wal te laten eten, als door de 
takken met bladeren te gebruiken en op te slaan als aanvulling op het rantsoen. 
Soorten als wilg en els zullen de wetering begeleiden en langs het gefaciliteerde 
wandelpad kunnen pluksoorten als braam terugkomen.
Door de beplanting zal de wetering meer ruimte krijgen voor water, waardoor 
een grotere waterbuffer ontstaat. 

elzen en wilgen langs de beek

wilgentenen

eetbare struiken langs het wandelpad
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d e  b o s w a l

De boswal dient als omranding van bestaande bossen en zal fungeren als een 
soort bosrand waar het vee in en uit kan lopen. In deze rand worden soorten 
geïntroduceerd die voedingsrijk zijn voor het vee. Niet onbelangrijk zal in de keuze 
van de beplanting tevens rekening worden gehouden met het bestaande bostype, 
zodat de bosrand goed aansluit bij het bestaande landschap. 

Door middel van een verplaatsbare afrastering kan gereguleerd worden wanneer het 
vee de boswal in kan. Daarnaast biedt de boswal beschutting voor het vee tegen wind 
en zon.bestaand bos vanaf de kavel

voornamelijk eik

de boswal sluit aan op het huidige bos
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d e  e n k w a l

Als begeleiding en versterking van de enken, zal aan de randen hiervan, de enkwal 
een plek vinden in het landschap. Deze zal geplaatst worden op het hoge deel van de 
enk om het hoogteverschil goed zichtbaar te houden en te accentueren. Op sommige 
plekken kan ook hier een wandelpad geïntegreerd worden in de wal, waaraan een 
plukzone is gekoppeld. Het beplantingsplan op de volgende pagina geeft hiervan 
een deeluitwerking, waarin de wal ingedeeld is in drie zones; een kruinlaag met grote 
notenbomen, aan de noordzijde een voederlaag en aan de zuidzijde een pluklaag met 
wandelpad.
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10
 m

et
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Juglans regia Castanea sativa

kruinlaag

voederlaag

pluklaag

Salix alba Corylus avellana Sambucus nigra Acer campestre Sorbus aucuparia Viburnum opulus Rhamnus frangula

Prunus avium Pyrus pyrifolia Prunus dulcis Cydonia oblonga Mespilus germanica Eleagnus x ebbingei Hippophae rhamnoides

Chaenomeles 
cathayensis

Rubus fruticosus Rubus adaeus Rubus adaeus 
‘Fallgold’

Lonicera caerulea

b e p l a n t i n g s p l a n :  u i t w e r k i n g  e n k w a l

De enkwal is voor een klein gedeelte uitgewerkt op deze bladzijden. Het 
beplantingsplan is gemaakt voor een gedeelte van 50 meter, de wal zelf is gemiddeld 
10 meter breed. De enkwal bestaat uit drie gedeelten; de kruinlaag, de voederlaag 
en de pluklaag. Per laag is een indicatie van verschillende soorten aangegeven, deze 
kunnen naar wens aangevuld of vervangen worden door andere soorten. In dit plan 
heeft de voederlaag vooral schaduw van de kruinlaag en staat de pluklaag (met 
struinpad) vooral aan de zonnige kant. Per plek zal er goed gekeken moeten worden 
hoe de eetbare houtwal georiënteerd is, zodat de juiste soorten gekozen kunnen 
worden. 

verhard koeienpad 
breedte 1.0 meter

beton

walnoot
Juglans regia
tot 20m. hoog

oogsttijd okt. - nov.
zon

tamme kastanje
Castanea sativa

tot 30m. hoog
oogsttijd sept. - okt.

zon

wilg
Salix alba

tot 10m. hoog
zon / halfschaduw

hazelaar
Corylus avellana

tot 5m. hoog
oogsttijd sept. - nov.
zon / halfschaduw

lijsterbes
Sorbus aucuparia

tot 8m. hoog
zon /halfschaduw 

vuilboom
Rhamnus frangula

tot 5m. hoog
zon / (half)schaduw

veldesdoorn
Acer campestre

tot 8m. hoog
zon / (half)schaduw

gelderse roos
Viburnum opulus

tot 3m. hoog
zon / (half)schaduw

vlier
Sambucus nigra

tot 10m. hoog
oogsttijd sept. - okt.
zon / halfschaduw

afsluitbaar hek

dwergkwee
Chaenomeles cathayensis

tot 3m. hoog
oogsttijd okt.

zon

zoete kers
Prunus avium
tot 18m. hoog

oogsttijd mei - juli
zon / halfschaduw

nashipeer
Pyrus pyrifolia
tot 10m. hoog

oogsttijd aug. - sept.
zon / halfschaduw

amandel
Prunus dulcis
tot 6m. hoog

oogsttijd aug. - okt.
zon

olijfwilg / zilverbes
Elaeagnus x ebbingei

tot 5m. hoog
oogsttijd apr. - juni

zon / (half)schaduw

kweepeer
Cydonia oblonga

tot 7m. hoog
oogsttijd sept. - okt.
zon / (half)schaduw

honingbes
Lonicera caerulea

tot 2m. hoog
oogsttijd mei - juni

halfschaduw

framboos
Rubus adaeus ‘Fallgold’

tot 2m. hoog
oogsttijd juni - aug.
zon / halfschaduw

braam
Rubus fruticosus

tot 3m. hoog
oogsttijd aug. - okt.
zon / (half)schaduw

duindoorn
Hippophae rhamnoides

tot 5m. hoog
oogsttijd sept. - feb.

zon

mispel
Mespilus germanica

tot 6m. hoog
oogsttijd nov.

zon / halfschaduw

struinpad
0.70 m.

boomschors
N

vast hekwerk
kruidenrijk grasmengsel

0 10 m.
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h e t  b o e r e n e r f

Het erf van de Melkbrouwerij is de plek waar alle elementen bij elkaar komen. Het 
boerenerf moet toegankelijk zijn en een representatieve uitstraling krijgen, waarbij 
mensen zich welkom zullen voelen zonder dat het volledige erf openbaar toegankelijk 
wordt. Zo wordt er een alternatieve route geïntroduceerd op de boerderij, zodat er 
een openbaar gedeelte ontstaat en een deel wat meer privé is. Door het aanleggen 
van een voorpleintje tesamen met een (fruit-)boomgaard, aangetakt op de 
verschillende openbare routes, wordt het boerenkarakter van het bedrijf versterkt. 
Ook is hier in de toekomstige situatie ruimte voor een eventuele uitbreiding van 
de bebouwing, waar verwerkings- en verkoopruimtes kunnen ontstaan. Door de 
toepassing van lokale materialen zal de Sallandse uitstraling van de boerderij verder 
worden doorgezet. Het erf wordt robuust en sober, zonder al te veel tierlantijnen. 
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ambitiebeeld van het boerenerf

verblijven in de boomgaardhaag als erfafscheiding en privacy semi-openbare boomgaard hooiberg

keiformaat gebakken klinkersinspiratie moderne uitbreiding herbruik gebakken klinkers en grind stelcon vlak voor verplaatsbare stal

verplaatsbare kippenstal openbare zitelementen hooibalen als afscheiding herkwerk als omranding
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betonplaten

draaideur in hekwerk
mogelijke locatie 

moderne uitbreidingverdiepte kuilvoeropslag

betonpad met figuratie
(openbaar pad + koeienpad)

verplaatsbare 
kippenstal

gebakken klinkers
keiformaat (herbruik)

(fruit-)boomgaard met 
semi-openbaar pad 

(halfverharding)

koeienpaden halfverharding

haag

nieuwe boom

bestaande boom

zitbank

fietsenstalling

nieuwe inrit met 
afsluitbare poort

melkrobot

varkensweide met stal

gebakken klinkers
dikformaat (herbruik)

hooischuur

h e t  s e m i - o p e n b a r e  e r f

In detail zal voor de materialisering van het erf zoveel mogelijk gekozen worden 
voor lokale materialen en beplanting. Dat wil zeggen gebruikte gebakken klinkers 
en halfverharding en bomen en struiken van een (biologische) kweker uit de buurt. 
Daarnaast zal de routing op het erf worden aangepast; waar in de huidige situatie 
het expeditieverkeer vanuit het oosten het erf op en af rijdt, zal het in de toekomst 
wenselijk zijn om een nieuwe inrit te maken aan de westzijde van de bebouwing, 
zodat het expeditieverkeer maar in één richting het erf op en af gaat. 
Ook zal er een duidelijke maar natuurlijke scheiding zijn tussen het openbare 
gedeelte van het erf en het gedeelte bedoeld voor privégebruik. Deze verschillende 
zones zijn afleesbaar in het gebruik van de verharding, de manier waar en hoe 
bezoekers het erf op en af gaan en de manier waarop de privégebieden zijn 
afgeschermd: door middel van brede en hoge hagen.

Om het plan voor het erf rendabel te maken zullen de ingrepen gefaseerd uitgevoerd 
moeten worden en zal er kritisch gekeken worden naar waar de prioriteiten liggen. 

wandelen
expeditie
privé

privé 
openbaar

routing privé / openbaar
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nagrazen 
door kippen

mobiele kippenkar

mobiele 
melkrobot

familiekudde

linderveld 
(potentiële kavels)

plek mobiele 
melkrobot

plek mobiele 
melkrobot

plek mobiele 
melkrobot

f l e x i b e l  e n  m o b i e l  l a n d b o u w s y s t e e m

Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare gronden van de Melkbrouwerij 
wordt er een alternatief en mobiel landbouwsysteem geïntroduceerd: door middel 
van stripgrazen met verplaatsbare afrasteringen wordt regie gevoerd waar de kudde 
staat te grazen en hoe lang ze daar kunnen blijven. Ook ligt er de wens om alle 
gronden zoveel mogelijk te kunnen begrazen. Door het gebruik van een verplaatsbare 
melkrobot zal dit vele malen gemakkelijker worden om ook de kudde in te zetten op 
de gronden verder weg van de huiskavel. 

Niet enkel zijn de koeien hiermee inzetbaar op verschillende kavels, ook de kippen 
met bijbehorende verplaatsbare kippenstal zullen meegaan in dit mobiele systeem. 
Nadat de koeien een stuk land hebben begraasd, zullen een paar dagen later de 
groep kippen op hetzelfde stuk land worden uitgezet om de mest te verspreiden en 
de larven van de vliegen op te eten. Het mobiele systeem is flexibel en opschaalbaar 
en daardoor ook interessant voor de potentiële kavels van het Linderveld. 

Het is belangrijk dat mensen zich verbonden voelen met het omliggende platteland 
en deze omgeving ook als zodanig willen ervaren. Het creëren van een gemeenschap 
van leden, die zich betrokken voelen met de Melkbrouwerij, is hierbij van belang. 
Om verbinding met de stad te kunnen leggen zullen er op verschillende plekken in 
de stad en omringende wijken afzetpunten worden geïntroduceerd. Hier kunnen 
mensen via een ledensysteem de eigengemaakte, gekoelde producten van de 
Melkbrouwerij dichtbij huis aanschaffen en makkelijk betalen via de app, zonder eerst 
naar de boerderij te hoeven. Deze plekken worden in samenwerking met kunstenaars 
van Circus Engelbregt via Agri Meets Design bedacht en zullen refereren naar het 
buitengebied en tevens iets kunnen vertellen over de Melkbrouwerij. De afzetpunten 
kunnen een marktplaats worden voor allerlei lokale producten. 
 

mobiele kippenkar

afzetpunten in de stad

mobiele melkrobot

stripgrazen met verplaatsbare afrastering
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c o m m u n i t y  v a l u e  c a n v a s

Voor de uitwerking van het businessplan is het format van The Community Canvas 
gecombineerd met een Platform Oriented Business-aanpak van The Engagement 
Company. Deze strategie heeft geholpen om de kwaliteiten van de veelzijdige 
boerderij te definiëren. Het model bestaat uit 3 delen: identiteit, ervaring en structuur 
(onderverdeeld in 17 thema’s). Door middel van grote afdrukken en post-its zijn de 
twee methodes in een gezamenlijke sessie in kaart gebracht. Tijdens deze sessie 
konden er twee doelen tegelijk behaald worden: enerzijds het maken van een 
uitgebreid overzicht van het strategische niveau op grote schaal en daarnaast het 
verkrijgen van waardevolle inzichten door het stellen van detail-vragen op kleine 
schaal. Het post-it-plan is vervolgens vertaald naar onderliggend leesbaar document.

u i t g a n g s p u n t e n

Om een   grondige beschrijving te geven van de Community Oriented Marketplace 
Business, hebben we besloten om een   ‘lean’ platform-businessmodel te gebruiken. Dit 
uitgangspunt benadrukt de basisaannames die ten grondslag liggen aan het plan.

De markt waar project Melk & Noot zich op richt is niet toegankelijk via een lineaire 
bedrijfsstrategie (zoals voorgesteld door het Business Model Canvas van Alexander 
Osterwalder en Yves Pigneur). Deze contstatering vereist een verschuiving van 
lineair waardeketendenken, naar het denken in een netwerk aangestuurd door  
een ‘community’. Het businessplan wijkt dus af van het denken van “Melk als het 
transactieproduct”. Het businessplan dat in dit document wordt vastgelegd, maakt 
gebruik van een marktpositie waarbij de Melkbrouwerij het waardewisselpunt wordt 
van meerdere partijen (vrijwilligers, leden die vergoedingen betalen en andere 
bedrijfseigenaars). Met andere woorden: de Melkbrouwerij zal zich manifesteren 
als gemeenschapsgerichte boerderij. Deze meerdere waardeproposities, die verder 
gaan dan enkel verkoop van zuivelproducten, worden integraal verwerkt in de 
businesscase. 
De plek die de gemeenschapsgerichte boerderij zal innemen binnen de marktsector 
is meerzijdig en brengt verschillende partijen samen. Consumenten, producenten, 
leden, vrijwilligers, en ondernemers zullen allemaal een bepaalde waarde genereren 
voor het plan. Het businessplan zal zich dan ook enerzijds richten op het opbouwen 
van een langdurige relatie tussen de verschillende stakeholders en anderzijds op het 
vergroten van de winstmarge in de loop van de tijd.

Om te blijven kunnen leren, is project Melk & Noot betrokken bij de Saxion University 
Academy of Finance, Economics and Management en een expert op het gebied van 
community-centered platformactiviteiten; the Engagement Company.

de Community Value Canvas

van een lineaire business strategie naar een netwerk strategie (community)

product

consument

boerderij

ledenproduct

consument

ondernemers

activiteiten

5BUSINESSPLAN
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d e e l  i       -       i d e n t i t e i t  v a n  d e  c o m m u n i t y

h e t  d o e l  v a n  h e t  o p b o u w e n  v a n  e e n  c o m m u n i t y  v a n  l e d e n

Sleutelvraag: waarom bestaat de community?
De gemeenschapsgerichte boerderij produceert gezonde producten voor een 
toegewijde community van leden (op basis van kosten). Het bedrijf is opgezet   om 
klantrelaties te verschuiven van transactioneel naar inspirerend. Daarom worden 
de leden van de community uitgenodigd en worden ze betrokken bij verschillende 
stappen van lokale voedselproductie, evenementen en landbouwactiviteiten; de 
boerderij stelt hen in staat om deel te worden van het project om een prachtig 
landschap te creëren die de lokale voedselketen in en rondom Deventer versterkt.

In de afgelopen jaren is de behoefte en drang om gezonder en duurzamer te leven 
steeds groter geworden. De boerderij met bijbehorende community is opgezet   om 
aan deze behoefte tegemoet te komen. Daarom creërt de boerderij een diverse, 
functionele maar vooral natuurlijke omgeving voor de community, het vee, wilde 
dieren en toekomstige menselijke generaties. De boerderij zal hiernaast toegewijd 
zijn aan het opbouwen van veerkrachtige gemeenschappen/communities, zakelijke 
kansen en een hernieuwde lokale omgeving (ten dienste van People, Profit, Planet). 
Tenslotte heeft de boerderij het streven om een inspiratiebron te zijn voor andere 
jonge en oude boeren, om bij te dragen aan de ontwikkeling van de landbouw in 
Nederland naar meer vernieuwende praktijken, die bijdragen aan de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties (SDG’s) en de Visie Landbouw, 
Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden (LNV), deze beschrijft de omslag naar 
kringlooplandbouw in Nederland.

l e d e n  i d e n t i t e i t

Sleutelvraag: voor wie is de community bedoeld?
De community rond de gemeenschapsgerichte boerderij is voor mensen in en rond 
de stad Deventer, die zich door hun dagelijkse aankopen willen verbinden met het 
omliggende platteland en deze omgeving ook als zodanig willen ervaren. Ook is de 
boerderij er voor mensen die gemakkelijke toegang tot echt en gezond voedsel willen 
hebben, zonder de leefkwaliteit van toekomstige generaties aan te tasten. Tot slot is 
de community bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in het leren van nieuwe 
ervaringen, omdat  de boerderij een regionaal knooppunt wil zijn voor innovatieve 
zakelijke ondernemingen en activiteiten. Het bedrijf verwelkomt jonge boeren 
die bezorgd zijn over de huidige manier van leven en die proberen een alternatief 
landbouwsysteem te creëren dat in dienst staat van toekomstige generaties, door 
eerlijk te zijn tegenover het milieu.
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w a a r d e n

Sleutelvraag: welke principes zijn belangrijk voor de community?
Allereerst zal er compromisloze transparantie bestaan over de echtheid van          
aangeboden producten en activiteiten. Ook staat de boerderij   voor gemak en 
vertrouwen in de oprechtheid van haar klanten. De boerderij zal niet alleen eerlijk 
zijn over de herkomst van haar producten, maar ook over hoe de producten worden 
gemaakt en of ze met zorg voor het milieu, dieren en toekomstige generaties worden 
gemaakt. 

De boerderij zal enkel producten en diensten verkopen die de planeet niet schaden, 
zodat klanten zich goed kunnen voelen over hun consumptiekeuzes. In ruil daarvoor 
vraagt de boerderij haar klanten om er een eerlijke prijs voor te betalen.

s u c c e s  d e f i n i t i e

Sleutelvraag: hoe definieert de community succes?  Welke factoren zorgen in de komende 
12 maanden voor succes?
•	 de kwaliteit van de relatie tussen boerderij en klant. Dit omvat de balans tussen 

werk en privéleven van de boer, evenals de intensiteit van de relatie tussen elk lid 
en de leden met dieren en de natuur

•	 het behalen van inkomsten uit andere producten of diensten dan melk
•	 een hogere mate van biodiversiteit op de boerderij
•	 het behalen van minimaal 200 leden
•	 een minimum van drie mobiele afzetpunten in de stad Deventer
•	 een minimum van tien verschillende producten
•	 ruimte hebben voor het aannemen van 1 á 2 stagiares en 1 werknemer of boeren 

ondernemer

m e r k

Sleutelvraag: in welk merk uit de boerderij zich?
Het merk van de boerderij is open, creatief, modern en simpel. Ook is het merk 
verbindend (stad-platteland-families-natuur). De boerderij is gemakkelijk, niet 
gecompliceerd. Daarnaast is de boerderij modern, menselijk en staat het merk voor 
echte producten. Het merk staat voor een gezond en divers landschap en bezit over 
een duidelijk verhaal.

Samenvattend staat het merk voor een eerlijke, natuurlijke, boerderij met verse 
producten die geld omzetten in een goed gevoel. 

bestaande producten

studie aanvullende producten
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d e e l  i i       -       d e  e r v a r i n g  v a n  d e  c o m m u n i t y

s e l e c t i e 
Sleutelvraag: hoe worden klanten lid van de community en hoe begint hun ervaring?
HOE: Klanten hebben een eerste aanleiding om de community binnen te gaan door 
producten te kopen in lokale winkels en mobiele afzetpunten, of door de boerderij 
te vinden en te volgen op sociale media. Ze worden lid via een jaarlijks abonnement 
van slechts €10,-. Ook kunnen mensen meedoen door deel te nemen aan een 
vrijwilligersactiviteit of door simpelweg een bezoek te brengen aan de semi-openbare 
boerderij. Mensen die hebben deelgenomen aan een open evenement op de 
boerderij, zoals bijvoorbeeld een oogst-dag, worden uitgenodigd om deel te worden 
van de community.

WIE: Mensen die een goed bewustzijn willen hebben als ze een product kopen. 
Mensen die hoogwaardige, verse boerderijproducten willen kopen en een bijdrage 
willen leveren aan een gezonde wereld en omgeving. Mensen die waarde willen 
toevoegen aan hun lokale gemeenschap en de daadwerkelijke kosten voor 
zuivelproducten betalen, evenals mensen die een eerlijke prijs willen betalen voor 
landbouwproducten. Tot slot mensen die dicht bij een mobiel afzetpunt wonen.

g e z a m e n l i j k e  e r v a r i n g e n

Sleutelvraag: welke ervaringen delen leden? Wat gebeurt er in de community op een 
terugkerende basis die zal helpen de doelen van de boerderij te bereiken en haar waarden 
tot uitdrukking zal brengen?
Alle leden hebben het boerengezin ooit een keer leren kennen en ze delen allemaal 
de ervaring van het eten en drinken van dezelfde boerderijproducten. Ze weten dus 
ook tevens waar deze producten vandaan komen. Ze delen allemaal dezelfde ervaring 
van de smaak van echtheid. 

Leden kunnen daarnaast ervaringen delen door deel te nemen aan community-
evenementen. Via social media kunnen ze volgen wat er op de boerderij gebeurd en 
ze kunnen het mobiele afzetpunt 24 uur per dag gebruiken. Tot slot kunnen ze tevens 
allemaal deel uitmaken van het proces van voedseloogst en -productie, waarbij zowel 
een mooi en divers landschap wordt ervaren, als wel de oorsprong van echt voedsel.
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r i t u e l e n

Sleutelvraag: Welke klant-gebonden rituelen vinden regelmatig plaats?
Rituelen zijn activiteiten voor het opbouwen van een goede relatie met de klant 
en om de klant te binden aan de boerderij en de community. Deze rituelen hebben 
als doel om een speciale ervaring te creëren die niet alleen een transactionele 
uitwisseling bevat, maar ook deel uitmaakt van de unieke verkooppropositie van de 
boerderij.

Een mogelijke ritueel is het fotograferen van betalende leden op evenementen en ze 
op de website presenteren. Vrijwilligers worden ondersteund via social media, waar te 
zien is wat ze hebben gedaan binnen de boerderij.

Andere rituelen zijn om deel te nemen aan het melken van de koeien, het plukken 
van het eigen voedsel of het voeren van de kippen (een keer per week of eenmaal 
per maand). Meer prominente rituelen omvatten een jaarlijkse gemeenschapslunch, 
open-deur-dagen, oogstevenementen, cursussen yoghurt maken (één keer per 
maand)en een open koffiepauze of zelfs open werkdagen.

Een subtiel ritueel is wanneer klanten een fles openen en dit specifieke geluid horen. 
Het terugbrengen van de glazen flessen naar de boerderij is tevens een van zulke 
rituelen. Elk lid ontvangt daarnaast een “welkom bij de community” e-mail of oproep. 
Bij het mobiele afzetpunt krijgen ze de sleutel in een bepaalde vorm toegewezen en 
een klein welkomstgeschenk.

i n h o u d

Sleutelvraag: Welke inhoud creëert waarde voor leden?
Project Melk & Noot zorgt in eerste instantie voor een gemeenschapsboerderij 
dichtbij de stad, waar mensen deel kunnen worden van een alternatieve en 
gezondere manier van landbouw. Dit kan zich uiten in een nauwe relatie met de 
eigenaren, betrokkenheid bij de bedrijfsvoering door middel van het bijwonen van 
speciale evenementen en het consumeren van gezonde, echte producten. 

Ook ontstaat er in de tijd een recreatief aantrekkelijk en fijnschalig cultuurlandschap 
dichtbij de stad, zeker wanneer meerdere boerenbedrijven het voorbeeld van Melk 
& Noot volgen. Daarnaast ontstaat een verhoging van biodiversiteit, een prettige 
leefomgeving voor het vee, een betere balans tussen emissie en opname van CO2 en 
een verrijking van lokale producten. Met andere woorden; klanten zijn deel van een 
systeem waarbij er een gezond en toekomstbestendig landschap wordt opgebouwd.

leden

ondernemers

producten

activiteiten

boerderij

consument

‘cool’-wagen met 
producten van de boerderij

app
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r e g e l s

Sleutelvraag: Welke richtlijnen en grenzen dragen bij om het doel van de boerderij te 
bereiken en haar waarden te vertegenwoordigen?
Elk lid zal als gelijke worden gewaardeerd en als belangrijk worden beschouwd. De 
boerderij handelt altijd op een verantwoorde en bewuste manier met haar omgeving; 
daarom gebruikt de boerderij nooit kunstmatige en aanvullende producten. Ook 
produceert de boerderij altijd voor de lokale markt en alle leden worden met open 
armen ontvangen. 

De relatie met de klant is gebaseerd op vertrouwen (bijvoorbeeld door niet te stelen). 
Als dit vertrouwen is verbroken wordt een communitylid uitgenodigd om een   gesprek 
te voeren. Elk communitylid moet een actieve bijdrage leveren aan de gezondheid 
van de boerderij. Deze bijdrage kan de vorm hebben van een jaarlijkse betaling 
(lidmaatschap) of vrijwillige bijdrage. Daarnaast is feedback een essentieel onderdeel 
van het businessmodel, omdat de leden van de community deel uitmaken van dit 
sociaal-ecologische bedrijfsexperiment.

r o lv e r d e l i n g

Sleutelvraag: Welke verschillende rollen kunnen leden vervullen binnen de community?
(note: de details van de categorieën en hun relatie tussen geven en krijgen worden 
beschreven in het naastgelegen schema)

•	 eigenaren
•	 kern community
•	 betalende leden
•	 niet-betalende leden

t r a n s i t i e

Sleutelvraag: Hoe verlaten leden de community?
Indien mogelijk verlaten leden de community met een goed gevoel, waardoor ze 
merkambassadeurs worden. Betalende leden ontvangen een e-mail of een fotokaart 
met een gepersonaliseerd dankwoord. Ze kunnen een gratis community-cadeaukaart 
krijgen of een overzicht krijgen van wat ze in de loop van de tijd hebben gekocht en 
betekend hebben voor de boerderij.
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d e e l  i i i       -       o v e r k o e p e l e n d e  s t r u c t u u r

o r g a n i s at i e

Sleutelvraag: Wie runt de community?
In het begin de eigenaren van de boerderij. Met toenemende groei van de community 
en inkomsten zullen hiervoor werknemers worden aangenomen om klant-relaties 
te beheren met leden die lidmaatschap betalen. De werknemers zullen een 
professioneel klant-relatiebeheersysteem gebruiken dat de klantreis, herinneringen 
voor belangrijke evenementen automatiseert en de levenslange klantwaarde in kaart 
brengt. Indien mogelijk zal dit tevens worden geïntegreerd met een mobiele App.
Geselecteerde leden krijgen een eenvoudige (niet-kritische) verantwoordelijkheid.

b e s t u u r

Sleutelvraag: Hoe worden beslissingen in de community genomen? Wie mag wat 
beslissen?
De boerderij zal uitsluitend worden beheerd door de eigenaren die alle belangrijke 
beslissingen zullen nemen. Er zal een feedback-systeem zijn voor leden en 
beslissingen met een laag risico kunnen worden uitbesteed aan de community.
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MELK & NOOT 

open dagen: goede tijd met leuke mensen op een mooie plek

makkelijk toegang tot 
afzetpunt

24 uur per dag toegang 

tot hoogwaardige producten

jaarlijks bedrag

€10,- of meer

geld voor producten

toegang tot workshops 
voor normale prijs, 

simpele betalingen, 
open dag uitnodiging

echte producten

betaling en

mond-op-mond reclame

producten

goed gevoel

SCHETSOEFENING
wat zijn de voordelen voor iedere belanghebbende?

waarom doet de belanghebbende mee? 
wat zijn de belangrijkste voordelen die de belanghebbende krijgt als zij meedoet in het project?
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een goed gevoel, gemakke-lijke manier om een bijdrage te leveren aan een gezondere (lokale) wereld
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f i n a n c i e r i n g s o v e r z i c h t

Sleutelvraag: Hoe wordt het plan financieel haalbaar? 
De genoemde cijfers zijn tot stand gekomen doormiddel van onderzoek bij 
verschillende agrarische ondernemers die ervaringsdeskundige zijn per onderdeel. 
Er zijn bij meerdere leveranciers offertes opgevraagd en er is een uitgebreid online 
onderzoek geweest. Op de linker pagina staat een overzicht van de benodigde 
investeringen en hoe deze investeringen gefinancierd moetten worden. Om het plan 
in zijn geheel uit te voeren zullen wij samenwerkingen aan moeten gaan met externe 
partijen. Dit is een voorlopig financieel overzicht. Bij een definitieve uitwerking 
kunnen deze gegevens nog wijzigen. 

Door dit plan zal er op de boerderij voor 4,5 fte werk zijn in plaats van de  
huidige 2,5 fte. Hiermee creëren we de mogelijkheid voor een extra ondernemer op 
de boerderij. 
 

Investeringsplan  
  
  
voedsel hagen 2 ha   € 60.000 
voeder hagen 1.5 ha   € 37.500 
aanleg wandelpad   € 40.000 
aanleg afrasteringen  € 6.000 
  
mobiel kippenhok  € 20.000 
aankoop kippen   € 2.000 
3 zelfbedienings koelwagens € 45.000 
verkoop/Betaal app   € 30.000 
mobiele Melkrobot  € 150.000 
opstelplaatsen mobiele robot 4 x  € 40.000 
uitbereiding zuivel verwerking  € 30.000 
B.T.W.     € 62.055 
onvoorzien 10%    € 22.500 
  
totaal                  € 447.555 

Begrotingstekort

Begrotingstekort
Na aftrek van eventuele besparingen

begrotingstekort  € 240.555
besparingen            - € 121.000

totaal                   € 119.555

Eventuele besparingen 
deze financiële besparingen
zorgen voor extra arbeid
 
zelfbouw kippenhok  € 10.000 
afhaalpunten in leegstaand 
vastgoed van de gemeente  € 30.000 
overnemen Veld en Beek   € 6.000 
mobiele melkstal i.p.v. AMS € 75.000 

Totaal    €121.000

investeringsplan   € 447.555
financieringsplan           - € 207.000

totaal     € 240.555

Financieringsplan
Looptijd 20 jaar  
    
hypotheek groenfonds   € 100.000  
crowdfunding plantgoed   € 5.000 
sponsoring bedrijven   € 10.000 
  
wandelpad aanleggen door 
gemeente en waterschap   € 40.000 
  
1 ha landschapselementen 
contract G/B diensten 
1ha x €2600 x 20 jaar   € 52.000
  
 totaal                 € 207.000

Situatie NU 
  
  
koeien melken   € 115.000 
vlees    € 30.000
verwerkte zuivel   € 30.000
  
kosten             - € 85.000 
investeringen            - € 40.000
 
saldo               €   50.000

2,5 fte  = € 20.000 per fte

Situatie over 5 jaar 
  
  
opbrengsten   € 405.500
kosten             - € 218.000
investeringen           -      €   54.500
 
saldo   €  133.000

4,5 fte = € 29.555 per fte

Extra arbeidsbehoefte
uren per week   

kippen       8
zuivel verwerking opschalen   32
mobiel melken, verplaatsen  
afrasteringen, stripgrazen 15
inzet vrijwilligers/ leden               - 10
besparing arbeid robot melken     - 14
voedselhagen   15
administratie   20 

Totaal extra arbeid per week  66
Totaal arbeid per jaar  3432 
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k o s t e n  e n  o p b r e n g s t e n

Optie 1
Doormiddel van opstart subsidies kan er binnen 5 jaar een grote verandering 
worden gerealiseerd. Het resultaat zal snel zichtbaar zijn, waardoor er onder andere 
nieuwe verdienmodellen worden gecreëerd op de boerderij. Er zal een grote 
impact plaatsvinden door als voorbeeldboerderij te fungeren en er zal een grote 
betrokkenheid met de stad ontstaan. Wel is er een groter risico en zullen er veel 
partijen bij het plan betrokken moeten worden, waardoor er ook een afhankelijkheid 
van deze partijen kan ontstaan.

Optie 2
Als wij op eigen kracht dit plan willen uitvoeren en de hele investering zelf moeten 
dragen dan zal het niet mogelijk zijn om het plan uit te voeren zoals het is bedoeld. 
Deze optie gaat te veel arbeid kosten met weinig opbrengsten en de boerderij zal het 
doel, waar dit plan voor is opgezet, niet bereiken. Met optie 2 genereren we minder 
impact en zal de boerderij geen rol als voorbeeldfunctie vervullen. Vergelijkend met 
optie1 zal er minder risico zijn met lage kosten.

Eventuele subsidiemogelijkheden:

•	 fysieke investeringen in  
verduurzaming van agrarische  
ondernemingen van jonge landbou-
wers 

•	 Boeren voor natuur  €1200 per Ha. per 
jaar 

•	 aanleg en beheer contract  
Groene / Blauwe diensten  

•	 Agro food Overijssel 
•	 Europees Landbouwfonds voor  

Plattelandsontwikkeling 

•	 subsidie Jonge bedrijfsopvolgers,  
productie proces 

•	 OP-Overijssel, innovatie 
•	 Toekomstgerichte Erven Overijssel 
•	 TPC eiwittransitie, dierlijk -> plantaar-

dig 
•	 Circulaire Economie 100% circulair in 

2050 
•	 Innovatievouchers (Overijssel) 
•	 Subsidie Ruimtelijk Beleid (Overijssel) 

Kosten  
extra kosten per jaar 

kippen  
operationele kosten € 9.440 
arbeid   € 4.160 
  
voedselhagen  
arbeid   € 11.700 
  
zuivel verwerking  
melkprijs  € 25.000 
operationele kosten € 12.000 
extra arbeid  € 24.960 
afschrijving   € 3.000 

overig  
vaste lasten lening € 6.000 
onderhoud melkrobot € 18.000
open dagen   € 1.000
community activiteiten € 2.000
administratie   € 15.600  
  
totaal                 €132.860 

Kosten  
extra kosten per jaar 

kippen  
operationele kosten € 9.440 
arbeid   € 4.160 
  
voedselhagen  
arbeid   € 11.700 
  
zuivel verwerking  
melkprijs  € 25.000 
operationele kosten € 12.000 
extra arbeid  € 24.960 
afschrijving   € 3.000 

overig  
vaste lasten lening € 30.012 
onderhoud melkrobot € 18.000
open dagen   € 1.000
community activiteiten € 2.000
administratie   € 15.600  
  
totaal                €156.872  

opbrengsten na 2 jaar 
extra opbrengsten per jaar 

verkoop eieren  € 21.000 
zuivel verkoop  € 75.000 
oogstaandeel  € 10.000 
productieverhoging 
koeien door robot  € 19.000 
contributie leden  € 1.000

totaal                                 € 126.000

saldo per jaar na 2 jaar 

opbrengsten  € 126.000
kosten                          - € 132.860

totaal                          - €     6.860
    

opbrengsten na 5 jaar 
extra opbrengsten per jaar 

verkoop eieren  € 21.000 
zuivel verkoop  € 117.500 
oogstaandeel   € 50.000 
meer melk door robot € 19.000 
retail via afzetpunt   € 42.000 
verhuur locatie  € 4.000 
boerderij cursussen  € 2.000 
contributie leden  € 5.000  

totaal        € 260.500

saldo per jaar na 5 jaar 

opbrengsten   € 260.500
kosten + 30%             - € 172.718

totaal      €   87.782

opbrengsten na 2 jaar 
extra opbrengsten per jaar 

verkoop eieren  € 21.000 
zuivel verkoop  € 75.000 
oogstaandeel  € 10.000 
productieverhoging 
koeien door robot  € 19.000 
contributie leden  € 1.000

totaal                                 € 126.000

saldo per jaar na 2 jaar 

opbrengsten  € 126.000
kosten                          - € 156.872

totaal                          - €  30.872
    

opbrengsten na 5 jaar 
extra opbrengsten per jaar 

verkoop eieren  € 21.000 
zuivel verkoop  € 90.500 
oogstaandeel   € 15000
meer melk door robot € 19.000 
retail via afzetpunt   € 8.000 
boerderij cursussen  € 2.000
contributie leden  € 2.000 

totaal        € 157.500

saldo per jaar na 5 jaar 

opbrengsten   € 157.500 
kosten + 10%            - € 182.160

totaal - €  24.660

Optie 1  
€100.000 eigen inverstering  
€347.555 sponsoren, subsidies, overheid, bedrijven

Optie 2 
€447.555 eigen investering 
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k a n a l e n  e n  p l at f o r m e n

Sleutelvraag: Welke kanalen gebruikt de community om te communiceren en te 
verzamelen?
De boerderij zelf, door middel van een App, Instagram, Facebook, de Website, lokale 
kranten, kunstenlab Deventer en de mobiele markt / afzetpunten.

g e g e v e n s b e h e e r

Sleutelvraag: Hoe beheert de community de gegevens van haar leden?
Zodra de App voor het lidmaatschap met de boerderij wordt opgezet wordt tevens 
bepaald hoe er wordt omgegaan met gegevensbeheer van de klanten. Dit zal verder 
worden opgepakt met een gegevensbeheer-ontwerper en ICT-expert op het gebied 
van klantrelaties.

crowdfunding: doneer een boom!
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6CONCLUSIES / AANBEVELINGEN

v e r v o l g  d e  m e l k b r o u w e r i j

Als de Melkbrouwerij wil fungeren als pionier, zal de boerderij eerst zelf expert 
moeten worden in het voorgestelde landbouwsysteem, zodat zij andere boeren en 
geïnteresseerden hierin kan opleiden. Enkel wanneer andere boeren in de omgeving 
dezelfde uitgangspunten gaan hanteren, ontstaat het fijnschalige landschap rondom 
de stad wat dit plan beoogt. 

Uit het businessplan is gebleken dat met eigen investering de kwaliteit die project 
Melk & Noot voor ogen heeft niet volledig is waar te maken. Om dit plan in zijn 
volledigheid te kunnen realiseren, willen we een samenwerking aangaan met externe 
financiers, buren en omringende boeren, zoals bijvoorbeeld de Deventer Stadsboeren 
en Natuurboeren. 

Op beleidsmatig niveau moeten gemeente en provincie worden meegenomen in het 
plan om de noodzaak van de veranderingen die dit project teweeg brengt duidelijk te 
maken. Hierin zal goed moeten worden gekeken naar welke wetten en regelgevingen 
moeten worden herdacht om het plan te laten slagen. 

v e r v o l g  r e g i o

Wanneer gemeente Deventer en provincie Overijssel kansen en kwaliteiten zien in 
project Melk & Noot, zal het principe van een fijnschalige ‘schil’ rondom de stad nog 
verder uitgewerkt moeten worden. Als Deventer daadwerkelijk kans ziet om een 
lokale voedselketen om haar stad heen te voorzien, is project Melk & Noot hierin een 
belangrijk beginpunt. 

Wanneer het plan wordt opgeschaald op regionaal niveau, ontstaat een recreatief 
aantrekkelijk en fijnschalig cultuurlandschap dichtbij de stad. Tevens ontstaat een 
verhoging van biodiversiteit, een prettige leefomgeving voor het vee, een betere 
balans tussen emissie en opname van CO2 en een verrijking van lokale producten. 
Melk & Noot hoopt andere boeren, gemeente en provincie te inspireren om samen 
een gezond landschap achter te laten voor volgende generaties. 

Door samen te werken met meerdere partijen creëren we een fijnschalig landschap, 
goed voor mens, dier en natuur.  

november 2018 eerste aanplant wilgen voor de waterwal
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NOTITIES
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i n i t i at i e f n e m e r

College van Rijksadviseurs  Prijsvraag Brood & Spelen

t e a m

Rick Huis in ‘t Veld   grondeigenaar  |  de Melkbrouwerij
Arjuna Huis in ‘t Veld  grondeigenaar  |  de Melkbrouwerij
Charlotte van der Woude  landschapsontwerper  |  MTD landschapsarchitecten
Lisan van der Wielen  landschapsontwerper  |  MTD landschapsarchitecten
Ruud Dubbeld   landschapsarchitect  |  MTD landschapsarchitecten
Christoph Hinske   community business developer  |  the Engagement Company
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