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Boeren verlagen kostprijs
Samenwerken biedt uitkomst

Boeren die samenwerken om zo hun kostprijs te verlagen, is niet alleen van deze tijd. Al eeuwenlang werkt de
boerengemeenschap van het Drentse dorp Zwiggelte samen en laat die zien dat het eeuwenoude principe
nog altijd bij de tijd is.

H

et Drentse dorp Zwiggelte kent
een hechte boerengemeenschap.
Al sinds jaar en dag werken de
boeren er samen om hun machines beter
te benutten en de kostprijs laag te houden.
Ze doen dat onder de naam Boermarke
Zwiggelte. De historie van dit samenwerkingsverband gaat terug tot omstreeks het
jaar 1200. Toen werden, in een georganiseerde vorm, gemeenschappelijke gronden
beheerd. Momenteel telt het samenwerkingsverband 38 markegenoten die samen
ongeveer 1.000 hectare ‘beboeren’ rond het
dorp. De voornaamste inkomstenbron van
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de Boermarke is het verhuren van deze
gronden als jachtgebied en de verhuur
van machines.
Voorzitter Koop
Klaassens, penningmeester Jan
Stroomberg en
secretaris Theo
Heling hebben het
dagelijkse bestuur
in handen. Zij
zien erop toe dat
de regels worden
nageleefd en

beslissen over de aanschaf van nieuwe
machines. Tweemaal per jaar vindt een vergadering plaats waarbij alle markegenoten
inspraak hebben in de financiën en wordt
gediscussieerd over de aanschaf van nieuwe
machines. Stelregel voor Boermarke is dat

een aan te schaffen machine hufter-proof
moet zijn. Er zijn immers 38 boeren die de
machines gebruiken. Indien nodig kan, bij
grote problemen, het bestuur de gebruiker
een boete opleggen, maar secretaris Theo
Heling benadrukt dat dit bijna nooit voorkomt. Ook een werktuigenberging met bijbehorende spoelplaats en waterinnamepunt
voor veldspuiten is onderdeel van Boermarke
Zwiggelte. Ze zijn gezamenlijk eigendom.
In de schuur staat een breed scala aan, voornamelijk eenvoudige, machines die variëren
van ploegen tot klepelmaaiers en zaaimachines. De maïszaaimachine is de meest complexe machine. Het machinepark beperkt
zich tot de machines, alle boeren bezitten
zelf een trekker. Ook een veldspuit of aardappelrooier heeft Boermarke niet in zijn
programma. Die machines vergen relatief
veel onderhoud en zijn erg technisch, meent
het Boermarke-bestuur, wat ze ongeschikt
maakt voor de verhuur.

gebruikt, zijn voor een lage prijs te huren.
Hiervoor kun je zelf geen machine aanschaffen”, vertelt hij. Ook het gemak van een uitgebreid machinepark dichtbij wordt door
hem als groot voordeel ervaren. “Er is meer
controle onderling door collega-boeren en
ook zijn de machines altijd gebruiksklaar.”
Simpele reparaties worden meestal door de
gebruiker zelf uitgevoerd. Voor het grotere
onderhoud wordt uitgeweken naar een
mechanisatiebedrijf. De kosten die hierbij
gemaakt worden betaalt Boermarke uit de
algemene pot.
De verhuur van machines blijkt wonderwel
bijna altijd goed te verlopen. De vrouw van
penningmeester Stroomberg zorgt voor de
planning gedurende het seizoen. Boeren
regelen met haar wanneer ze de machine
nodig hebben. Ondanks dat 38 boeren in het
voorjaar allemaal aan de slag willen, weten
zij hier toch altijd goed uit te komen.

Gering tarief houdt kostprijs laag

“Het is uiterst belangrijk om de leden bij
elkaar te houden”, zegt het bestuur. Hiervoor
worden door het jaar heen allerlei verschillende activiteiten georganiseerd. Het gemeenschapsgevoel leeft hier sterk en dat is
duidelijk merkbaar. Niet alleen voor de
boeren, maar ook voor de gewone dorpsbewoners worden dingen georganiseerd. Het
bestuur is dan ook positief over de toekomst.
De schaalvergroting van bedrijven zien zij
niet als een nadeel. In Zwiggelte zullen de
boeren samen hun machines blijven delen.

Wim Brink, zelf markegenoot (rechts op de
foto), heeft een akkerbouw- en veehouderijbedrijf binnen het Boermarkegebied. Zijn
beweegredenen
om samen te
werken heeft
vooral te
maken met de lage
kostprijs. “De machines, die je
maar een enkele keer per jaar

Positief

Boermarke Zwiggelte

Bedrijfsgegevens
Voorzitter Koop Klaassens (links), secretaris
Theo Heling (midden) en penningmeester Jan
Stroomberg (rechts) hebben het dagelijks bestuur
van Boermarke Zwiggelte in handen. Het samenwerkingsverband telt 38 boeren die gezamenlijk
1.000 hectare in het markegebied hebben liggen.
De boeren bezitten gezamenlijk een werktuigenberging, spoelplaats en waterinnamepunt voor
veldspuiten. Het machinepark bestaat uit een groot
aantal, relatief simpele, machines voor akkerbouwers en veehouders. Kosten voor de verhuur
van machines worden berekend per uur, hectare
of per dag. Markegenoten huren de machines voor
een prijs die ongeveer de helft lager ligt dan die
voor buitenstaanders.
Voorbeeld: dubbele schijveneg 3,2 m eigendom
Nieuwkosten: € 14.000
Restwaarde: € 4.000
€ 10.000/10 jaar = € 1.000 per jaar + € 35 onderhoud = € 1.035/20 hectare = € 52 per hectare
Boermarke: huur is € 7 per hectare x 20 ha = € 140
per jaar. Wie zelf meer dan 150 hectare bewerkt. is
in dit geval goedkoper uit met een eigen machine.
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