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‘Heel Zeeland aan de zonne-energie’, dat is de droom die initiatiefnemers
ZAJK en ZMf willen verwezenlijken met het project ‘Boer zoekt Buur Zeeland’.
Op 31 mei werd het startschot gegeven voor deze crowdfundingsactie, waarmee de bewoners van Zeeland een boer in de buurt ﬁnancieel kunnen steunen
met de aanschaf van zonnepanelen in ruil voor producten van het bedrijf.
Tekst: Ellen van den Manacker
“Wij wilden iets doen met duurzame
energievormen”
Oud-bestuurder van ZAJK, Maarten Janse
(31) uit het Zeeuwse Wolphaartsdijk, is een
van de boeren die meedoet aan het project. In
zijn bestuurstijd ontstond het idee voor ‘Boer
zoekt Buur Zeeland’: “Wij wilden iets gaan
doen met duurzame energievormen. We kwamen in contact met ZMf, de organisatie voor
een duurzaam Zeeland, en samen bedachten
we het idee ‘Boer zoekt Buur’”, vertelt Maarten. “Een initiatief dat draait om een directe
verbinding tussen boer en buur om zo samen
werk te maken van klimaatneutraal produceren en consumeren.”
Investeren en ontvangen
Het idee van de actie is eenvoudig: de boer
investeert in zonnepanelen op zijn schuur met
behulp van voorfinanciering door bewoners uit
de omgeving. De ‘buur’ investeert € 250,- en
ontvangt als tegenprestatie € 300,- aan waardebonnen, te besteden aan producten en/of
diensten van de desbetreffende boerderij.
“Een brug slaan tussen onze omgeving,
bezoekers en ons bedrijf”
“Ik wil met ‘Boer zoekt Buur’ een brug slaan
tussen onze omgeving, onze bezoekers en ons
bedrijf”, aldus Maarten. Samen met zijn broer
heeft Maarten een modern akkerbouwbedrijf. Hij beteelt 60 hectare met aardappelen,
suikerbieten, graszaad en tarwe. Naast het
akkerbouwbedrijf hebben Maarten en zijn
broer een landschapscamping met 75 staanplaatsen en kweken ze zeekraal. “Voor ons is
meedoen aan het initiatief ‘Boer zoekt Buur’
een mooie manier om aan onze omgeving en
de campinggasten te laten zien dat wij aan
duurzaamheid doen.”
144 zonnepanelen
De investering in de zonnepanelen heeft
Maarten inmiddels achter de rug. “Een

voorwaarde van het project is dat er binnen
een jaar zonnepanelen op ons dak moesten
liggen”, vertelt Maarten. “Op mijn schuur
pasten 144 zonnepanelen. Daarvan haal ik
een geschat vermogen van 34.000 kilowatt.
Hiermee kunnen wij zo’n 75% van onze totale
stroombehoefte zelf opwekken”, legt Maarten
uit. “Een fl inke investering, die met de investering van 200 buren is terugverdiend.”
“Ik heb liever dat het vanuit de mensen
zelf komt”
In ruil voor de investering van € 250,- biedt
Maarten verschillende producten en diensten
van zijn boerderij aan: “Investeerders kunnen bijvoorbeeld kamperen op onze camping
of producten, zoals zeekraal, uit onze boerderijwinkel uitzoeken”, aldus Maarten. Op
dit moment hebben er al twee omwonenden
geïnvesteerd: “Het loopt nog niet storm. Ik heb
folders bij de receptie liggen en als mensen
geïnteresseerd zijn vertel ik graag meer over
het project. Ik ben niet de persoon die van de
daken schreeuwt dat men mij moet sponsoren.
Ik heb liever dat het vanuit de mensen zelf
komt”, vertelt Maarten.

De duurzame droom
Uiteindelijk hoopt Maarten dat de wetgeving
verandert en hij in de toekomst direct stroom
kan terugleveren aan zijn investeerder.
“Helaas staat de wetgeving dat nog niet toe.
De stroom die ik opwek mag ik voor eigen
gebruik inzetten en wat over is, lever ik aan
het net”, legt Maarten uit. “Als omwonenden
investeren in zonnepanelen op mijn dak en ik
kan ze in ruil daarvoor groene stroom van mijn
dak leveren, dan zou de duurzame droom van
dit project helemaal uitkomen.”

Al zeven Zeeuwse boeren stellen hun
dak beschikbaar voor het crowdfundingsproject ‘Boer zoekt Buur’, maar er is plek
voor meer! Ben jij geïnteresseerd? Neem
dan een kijkje op www.boerzoektbuurzeeland.nl.

Boer zoekt Buur Zeeland is een onderdeel
van de landelijke Boer zoekt Buur.

“Ik wil met ‘Boer zoekt Buur’ een brug slaan tussen onze omgeving, onze bezoekers en ons bedrijf”
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