Format 2: Intake vraagkant
Projectnaam: Maarkels Rogge
Kern van de aanvraag in twee zinnen:
De opdracht is:
Type opdracht: Operationeel, tactisch
Eigenaar/ indiener: Stichting Maarkels Landschap
Logische opdrachtgever: Stichting Maarkels Landschp
Versie intake: 1
Datum ingediend:1-10-2013
Besluitvorming:
NAW info projecttrekker: Stichting Maarkels Landschap

Projectdefinitie (wat wordt er aan de studenten gevraagd?)
Inleiding/ aanleiding
Rogge is een geschikt om te telen op de Twentse essen en kampen. Jarenlang zelfs beeldbepalend
geweest voor het landschap. Stichting Maarkels Landschap heeft als doel behoud en versterking van
het streekeigen landschap rond Markelo. Dit kan ook een bijdrage leveren aan een vitaal platteland.
Streekproducten kunnen hier aan bijdragen. Stichting Maarkels Landschap heeft het afgelopen jaar
rogge verbouwd. Om ervaring op te doen (cijfers verzamelen, maar ook praktische) maar ook om
weer meer rogge in het Markelose en Twentse landschap terug te krijgen. Dit keer was het zomer
rogge. We hadden een superoogst en dat zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Een bakker uit
Delden gaat nu roggebrood bakken wat verkocht gaat worden.
Nu willen we verder gaan en Sint Jans Rogge verbouwen een oud ras met lang stro. Dit proces gaat
binnenkort beginnen. We zijn op zoek naar oude en (ver)nieuwe producten en recepten waardoor dit
product vermarkt kan worden en interessant wordt voor grondeigenaren om te verbouwen. Ook
willen we grondeigenaren inspireren en verleiden rogge te verbouwen. Dit geldt ook voor de
verwerkers en verkopers (horeca, winkels) en consumenten.
De uitdaging of probleemstelling (Omschrijf het feitelijke probleem of

knelpunt dat u wilt aanpakken. Welke kansen wilt u
aangrijpen? Geef aan wat de relatie is tussen uw aanvraag en de vragen en ontwikkelingen die spelen binnen het project.)

Rogge op de akkers en Roggeprodukten in de schappen en op de borden. Dat is het streven.
Duurzaam geteeld en goed voor landschap en lokale economie. Wat zijn de kansen? Wat zijn
productmogelijkheden (recepten)? Wat zijn de kosten van telen en verwerken? Wat zijn de
opbrengsten? Hoe kan de Rogge bijdragen aan biodiversiteit (akkerranden)? Waar kan rogge anders
dan in roggebrood of in veevoer verwerkt worden? Verschillende invalshoeken dus.
De Doelstelling (De Kenniswerkplaats heeft 5 doelen vastgesteld. Aan welke doelen levert het project een bijdrage? Geef een korte
toelichting)

Het proces en de output levert een bijdrage aan (verwijder de thema’s die niet van toepassing zijn):
• Leven en werken in het buitengebied
• Ondernemen in Twente
• Voeding en gezondheid

Beoogde resultaat (Geef aan welke concrete resultaten u graag wilt behalen en welke concrete (deel)producten de studenten
moeten opleveren. Verdeel grote vraagstukken in fasen en stappen.)

Een verdienmodel op het ge- en verbruik van Rogge. Wat zijn de kansen en productmogelijkheden?
De afbakening
Van het afgelopen jaar en het komende jaar willen we graag een mooi verslag met ervaringscijfers en
foto’s en eventueel filmpjes (digitaal voor presentatie op web en op papier voor in een boekje of
flyer).
De randvoorwaarden (Omschrijf de belangrijkste uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen)
Relatie met andere projecten/ processen (Geef aan of er samenhang

is met andere projecten of processen die lopen of

reeds zijn uitgevoerd. Verwijs eventueel naar beschikbare documentatie)

Stakeholders en betrokkenen ( Geef

een opsomming van de belangrijkste stakeholders en actoren.)

Tijd:
De doorlooptijd van …. is maximaal .. maanden
De opdrachtgever heeft x uur beschikbaar voor …. Dit zijn uren voor begeleiding, projectoverleg
en communicatie.
Geld:
De opdrachtgever heeft geen groot budget een maximaal besteedbaar budget van € ….beschikbaar voor zaalhuur, presentatiekosten, communicatie, drukwerk, etc.
De personele inzet van x uur vertegenwoordigt een waarde van ca. € ….,Organisatie:
Stichting Maarkels Landschap is opdrachtgever en levert een of twee contactpersonen.
Informatie:
Wat biedt de opdrachtgever?
Begeleiding, werkruimte (ad hoc).

