
Nieuwsbrief - voorjaar 2019

Kersverse Vereniging VKA presenteert 
zich aan minister Schouten
De Vereniging Vruchtbare Kringloop is 
een feit. De aftrap hiervan vond plaats 
op 6 maart met minister Schouten in de 
Radstake. Voorzitter John Koeleman pre-
senteerde de ideeën voor het zelfstandig 
vervolg. Daarna zetten het bestuur, de  
minister en de aanwezige deelnemers van 
VKA hun handtekening op een intentiebord. 

Het intentiebord 
hangt nu aan de 
muur in De Marke, de thuisbasis van VKA.  
De minister was vol lof over hoe Achterhoekse 
melkveehouders invulling geven aan haar 
visie op kringlooplandbouw. Het ministerie 
van LNV heeft aangegeven verder te willen 
samenwerken met VKA. 

We zijn in overleg  
met LNV over het  

organiseren van een conferentie over kring- 
looplandbouw, die dit najaar zal plaatsvinden. 
Een prachtige kans om tijdens deze bijeen-
komst Vereniging VKA extra op de kaart zet-
ten. Via de Praktijkflits zult u hier de komende 
tijd meer over horen.

John Koeleman: “We moeten het wel samen doen”
Sinds de oprichting van Vereniging VKA 
eerder dit jaar is John Koeleman actief als 
voorzitter. Hij vertelt waarom het belangrijk 
is om VKA verder te ontwikkelen. “De kennis 
die we hier als boeren opdoen kunnen we  
rechtstreeks toepassen op ons eigen 
bedrijf.” 

De vereniging helpt om duurzame initiatieven 
en samenwerkingsverbanden aan te gaan,  
legt Koeleman uit. “In VKA kunnen veehou-
ders hun ondernemersdoelen bereiken. En 
zeker zo belangrijk, we helpen zo ook andere 
partijen in het buitengebied om hun doelen te 
bereiken. 

Denk bijvoorbeeld aan het waterschap en 
Vitens die baat hebben bij een goede kwaliteit 
van grond- en oppervlaktewater. We moeten 
het wel samen doen.” 

Kringloopdenken 
Koeleman benadrukt dat in VKA plek is voor 
alle melkveehouders die willen werken aan 
kringlooplandbouw. “We zijn er voor de gang-
bare veehouder. In VKA wisselen we ervarin-
gen uit. De kennis die we opdoen kunnen we 
rechtstreeks toepassen op ons eigen bedrijf. 
Daarin speelt de maatschappelijke opinie ook 
een rol. We willen als VKA laten zien dat gang-
baar ook gewoon top is.”

Beloningen
Koeleman geeft aan dat het belangrijk is dat 
veehouders wel beloond worden voor hun 
moeiten. “Als ondernemer krijg je er in eerste 
instantie verbetering van je bedrijfsresultaten 
voor terug. Financiële beloningen komen ook 
dichterbij doordat je aansluit bij de doelen  
van bijvoorbeeld de zuivel, waterschap of 
overheid. Het ultieme doel is natuurlijk 
bedrijfsspecifieke beloningen in de vorm van 
verruiming van de mestwetgeving. Dat is nog 
toekomstmuziek, maar we zijn inmiddels wel 
goed bij LNV in beeld. Dat is een mooie basis 
waar we  de komende tijd verder aan gaan 
werken”. 

De opzet van VKA wordt dit najaar in een nieuw jasje gestoken. 
Stefan te Selle, bestuurslid van Vereniging VKA, legt uit hoe het 
programma eruit ziet. In september trappen we af met een grote 
inspiratiebijeenkomst. 

2019 is een overgangsjaar voor VKA. Het studiegroep programma is 
met het nieuwe bestuur onder de loep genomen en krijgt komend 
najaar een nieuwe opzet. “Medio september trappen we af met een 
algemene inspiratiebijeenkomst in de Radstake”, vertelt Te Selle. “Het 
thema van deze bijeenkomst is Eiwit van eigen land. Verschillende 
inspirerende sprekers lichten dit thema toe vanuit hun expertise. Er zijn 
namelijk meerdere wegen om het percentage eiwit van eigen land te 
verhogen. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.” 

Studiegroep wordt Basisgroep
De naam ‘Studiegroep’ wordt gewijzigd in ‘Basisgroep’. “Tijdens alle 
bijeenkomsten blijven we leren en ontwikkelen, maar de samenstel-
ling van de groepen tijdens deze bijeenkomsten kan variëren. In de 
Basisgroep blijft de oude samenstelling intact. In deze groep blijven 
we ook de KringloopWijzer resultaten met elkaar bespreken tijdens 2 
verschillende bijeenkomsten in het najaar en het voorjaar. Vanaf eind 
september start de eerste ronde Basisgroep bijeenkomsten. Na deze  

1e basisgroep bijeenkomst kiest elke deelnemer 2 themabijeenkomsten 
om in de loop van het seizoen aan deel te nemen.“

Themabijeenkomsten
In totaal worden vier themabijeenkomsten georganiseerd, waarvan 
iedere deelnemer er twee kan bijwonen. “Dat kan zijn omdat je juist 
in dat thema geïnteresseerd bent maar er eigenlijk nog niet zo veel 
mee doet, of juist omdat je daar al goed op scoort, maar de spreek-
woordelijke ‘puntjes op i’ wilt zetten.” De keuzethema’s waar wij nu 
aan denken zijn:  1) Beter Benutten van stikstof: het kan en het moet! 
2) Hoeveel kilo melk maak je van je eigen kilo eiwit? 3) Levensduur 
en de kringlooplandbouw en 4) Gewasteelt met minimale toepassing 
van chemie! Tijdens de inspiratiebijeenkomst worden de definitieve 
keuzethema’s bekend gemaakt.

Kringloopconferentie op z’n Achterhoeks
In november wordt tijdens de Conferentie Kringlooplandbouw invulling 
gegeven aan de tweede inspiratiebijeenkomst. Deze bijeenkomst 
wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van LNV. 
We presenteren er o.a. de resultaten van 6 jaar VKA. De conferentie 
markeert het afronden van het project VKA en de start van de 
vereniging VKA.  

Studiegroep programma najaar 2019



GLB-pilot van start in 
de Achterhoek

Behouden van de voorlopersrol met de Regio Deal
Met de oprichting van 
de Achterhoek Board 
afgelopen jaar is de 
samenwerking tussen 
Achterhoekse gemeenten 
versterkt. Met de Visie 
2030 heeft de Board de 

ambities en doelen om de regio te verster- 
ken uitgewerkt in het programma van de 
Regio Deal. Henk Jolink: “Het doel is om de 
bijdrage vanuit de Regio Deal in te zetten 
om onze voorlopersrol in kringlooplandbouw 
te behouden. Hiervoor is een uitgebreid plan 
ingediend.”

Het Rijk heeft de Achterhoek 20 miljoen euro 
toegezegd in een Regio Deal om de welvaart 
van de regio te bevorderen. De Achterhoek 

Board laat zich hiervoor informeren door zes 
thematafels. De landbouw heeft plaatsge-
nomen aan de thematafel Circulaire economie 
en energietransitie. Hier wordt ingegaan op 
kringlooplandbouw. De Achterhoek vervult 
hierin een voorlopersrol.  

Visie Schouten
De boeren in de Achterhoek zijn al verder 
dan ze in de gaten hebben, volgens Jolink. 
“Er lopen al veel initiatieven op het thema 
kringlooplandbouw in de regio zoals VKA, 
Kenniswerkplaats Achterhoek, vernieuwing 
van De Marke en Kunstmestvrije Achterhoek. 
Dit wordt ook door de politiek opgepikt. 
Schouten heeft ons niet voor niets onlangs een 
bezoek gebracht. Waar we mee bezig zijn sluit 
goed aan bij haar visie.”  

Brede beweging
Om de ontwikkeling inzichtelijk te houden, 
 is het volgens Jolink belangrijk om de verschil-
lende initiatieven in programmalijnen te bun-
delen. “Alle projecten werken op hun manier 
en op hun eigen tempo mee aan kringloop- 
landbouw. We willen dat al die initiatieven 
ruimte krijgen om verder te ontwikkelen. 
Daarom willen we laten zien dat het niet 
allemaal losse projecten zijn, maar dat zij alle-
maal onderdeel zijn van een brede beweging 
richting kringlooplandbouw.”

Rond half juni wordt duidelijkheid verwacht 
over goedkeuring van de ingediende plannen. 

Meer sturing vanuit de regio. En meer 
sturen door het belonen en waarderen van 
de prestaties van boeren. Dat is de kern 
van het experiment dat de komende twee 
jaar in de Achterhoek wordt uitgevoerd. De 
Achterhoekse boerenverenigingen VALA 
en VKA voeren gezamenlijk dit experiment 
uit in opdracht van het ministerie van LNV. 
De pilot heeft tot doel om in de praktijk 
nieuwe bouwstenen te ontwikkelen voor 
het toekomstige Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) van de EU. 

De bedoeling van dit experiment is dat alle 
ketenpartijen en overheden die een belang of 
verantwoordelijkheid hebben voor de kwali- 
teit van het buitengebied gaan samenwerken. 
Zij moeten het gezamenlijk eens worden over 
de duurzaamheidsdoelen en de sturings- 
methode. In een regionale Achterhoekse 
raad stemmen zij dit af. De boer wordt dan 
niet meer door allerlei partijen afzonderlijk 
benaderd met uiteenlopende wensen en 
eisen, maar door een regionale raad met één 
helder, samenhangend pakket. Het leveren 
van prestaties overeenkomstig dat pakket 
van doelen geeft de boer vervolgens toegang 
tot beloningen en waarderingen. De verwach- 
ting is dat het belonen van boeren voor het 
halen van doelen veel effectiever is dan het 
opleggen van allerlei  ge- en verboden. 

VKA adopteert 
Melkers van Morgen

Melkers van Morgen is 
terug van weggeweest. 
Op 20 juni as. wordt de 
kennisdeel-dag voor 
melkveehouders weer 
georganiseerd op de 
Marke in Hengelo. Dit keer 

in een nieuw jasje, want VKA heeft Melkers 
van Morgen geadopteerd. Als deelnemer is 
dit voor u extra interessant, legt Zwier van 
de Vegte uit.

Dit jaar wordt Melkers van Morgen georgani-
seerd door VKA, in samenwerking met andere 
partijen. Van de Vegte: “Melkers van Morgen is 
met name een mooi platform voor kennisdelen 
over de teelt van gewassen. Als ondernemer 
moet je keuzes maken in je bedrijfsvoering 
over gewassen, maaien, bemesting enzovoort. 
Samen met andere bezoekers en experts ga je 
deze dag in discussie over deze thema’s. Die 
manier van kennisdelen past goed bij VKA.”

Nadenken over de toekomst
In totaal komen acht thema’s in workshops aan 
de orde op 20 juni; bodem, gras, mais, vangge-
was, akkerbouwmatig ruw- en krachtvoer, GLB 
biodiversiteit, precisielandbouw (sensoren) en 
precisielandbouw (NIR). Het is volgens Van de 
Vegte niet voor niets dat er twee workshops 
worden gewijd aan precisielandbouw. 

“Techniek zal een steeds grotere rol gaan spe-
len in de toekomstige bedrijfsvoering en kan 
helpen om het bedrijf te managen met minder 
verspilling van bijvoorbeeld grondstoffen en 
nutriënten. We werken toe naar een systeem 
waarin het gewas en de koeien precies dat-
gene krijgen wat ze nodig hebben om optimaal 
te functioneren, niet te veel en niet te weinig.”

Ook kruidenrijk grasland is volgens Van de  
Vegte een belangrijk thema. “In de studie- 
groepen van VKA is hier nog niet heel veel op 
in gegaan. Op de demovelden van de Marke 
zijn van verschillende mengsels en rassen voor-
beelden te zien. Dat maakt het ook makkelij- 
ker om er met elkaar over te praten want je 
ziet er een beeld bij. Biodiversiteit wordt ook 
steeds belangrijker. Daarom willen we met 
ondernemers nadenken over hoe zij dit in hun 
bedrijfsvoering kunnen gaan meenemen.”

Aanmelden 
Komt u ook naar Melkers van Morgen op  
20 juni? Meld u aan via www.vruchtbarekring- 
loopachterhoek.nl/melkersvanmorgen 
 
Op deze dag kunt u ook terecht om uw  
spuitlicentie te verlengen. 

Activiteitenagenda 2019
20 juni: 
Melkers van Morgen
Half september: 
Inspiratiebijeenkomst Eiwit van eigen land
Eind september: 
Start nieuwe ronde studiegroepen

November 2019: 
Conferentie Kringlooplandbouw
1 januari 2020: 
Overgang project VKA naar zelfstandig  
vervolg in Vereniging  Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek

Project partners

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl 
E-mail: achterhoek@vruchtbarekringloop.nl of bel naar 088-888 66 77  


