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385 agrariërs
- Boerenadviesraad
- 28 studiegroepen
- 3 kennisgroepen

18 loonwerkers

De kracht van samenwerking



Van project naar zelfstandige
vereniging



Doe mee!

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl



lessen
voor boer en beleidsmaker

De afdronk van 6 jaar VKA

Carel de Vries
Projectmanager VKA
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Stikstofuitspoeling: 
bijna opgelost!

Conclusies (uitgezonderd 2018)

• Op klei: geen probleem

• Op zand: merendeel voldoet aan toelaatbaar stikstof 

bodemoverschot 

• 10% meer gewas bij dezelfde bemesting is de oplossing. 

Aanbevelingen

• Verbeter de bodemvruchtbaarheid (groenbemester!)

• Ga perceelspecifiek bemesten

• Geen drijfmest bij mais op scheurland



Fosfaat: aandacht!

Conclusies (uitgezonderd 2018)

• Fosfaatonttrekking hoger dan bemesting

• Wetgeving maakt evenwichtsbemesting onmogelijk

Aanbevelingen

• Perceelspecifiek bemesten 

• Overheid: Ruimte voor bedrijfsspecifieke normen

• Overheid: Ruimte voor groen fosfaatconcentraat



Meerderheid grondgebonden

Conclusies 

• Meer dan de helft is grondgebonden

• Een kwart kan makkelijk grondgebonden worden

• Een kwart moet ingrijpender maatregelen nemen

Aanbevelingen

• Verhoog eiwitproductie van eigen land

• Verhoog eiwitbenutting 

• Verhoog de eiwitkwaliteit in het gras 

(meer dve)



Ammoniak: zorgenkindje!

Conclusies 

• Ammoniakemissie licht gestegen

• Ruw eiwit in de rantsoenen gestegen

Aanbevelingen

• Verlaag ruw eiwit in het rantsoen (krachtvoer)

• Verhoog de eiwitkwaliteit in het gras (meer dve)

• Verdun bij uitrijden mest met water 

• Overheid: meer ruimte in bouwplan (ipv 80/20 plicht)



KLW stuurt ook op klimaat

Conclusies 

• Betere mineralenbenutting verlaagt broeikasgassen

• Gewasopbrengst, voerefficiëntie en 
rantsoensamenstelling maken het verschil

Aanbevelingen

• Beperk aankoop krachtvoer en kunstmest

• Gebruik zo min mogelijk importvoeders

• Verhoog de voerefficiëntie

• Overheid: stuur met KLW en maak zo min mogelijk extra 
klimaatbeleid



Extensiever  schoner

Conclusies 

• Verschillen in resultaten tussen bedrijven groot

• Resultaat wordt niet bepaald door intensiteit, 

maar door kwaliteit bedrijfsvoering

Aanbevelingen

• Verlaag ruw eiwit in het rantsoen (krachtvoer)

• Verhoog de mestbenutting (gewasopbrengst)

• Overheid: kies voor kwaliteit i.p.v. krimp



Zet de bodem centraal

Conclusies 

• De bedrijven met de vruchtbaarste bodem:
• Hebben de hoogste gewasopbrengsten

• Scoren de laagste mineralenverliezen

• Zijn het meest grondgebonden

Aanbevelingen

• Bodemvruchtbaarheid is topprioriteit!

• Overheid: meer ‘bodem’ in onderwijs en onderzoek



Het weer geeft de doorslag

Conclusies 

• Weersinvloeden bepalend voor resultaten

• Enorme verschillen tussen topjaar (2014) en 
rampjaar (2018)

Aanbevelingen

• Klimaatadaptatie: uitdaging voor de toekomst

• Aandacht voor vochtbenutting van bodem en 
gewas

• Overheid: Beoordeel bedrijven alleen op basis 
van voortschrijdend meerjarig gemiddelde. 



Natuurinclusief: 
de nieuwe uitdaging

Conclusies 

• Natuur, landschap en biodiversiteit nog geen aandacht 
gehad binnen VKA

• De toekomst is voor Kringlooplandbouw die ook 
natuurinclusief is

Aanbevelingen

• Neem het initiatief. Ontwikkel vanuit de praktijk een 
visie op natuurinclusieve landbouw



De stille kracht van VKA: 
samenwerking!

Conclusies 

• De kracht van VKA zijn de studiegroepen, het netwerk 
van partners en de verzamelde data.

• Daardoor: Regiodeal, GLB-pilot, Innovatieregio, 
Coöperatie De Marke

• Verbinding met de samenleving en NGO’s nog niet 
gemaakt

Aanbevelingen

• Versterk en verbreed het huidige netwerk

• Ontwikkel ‘Naoberinclusieve landbouw’



Bedrijf

Milieu

Burger

Beleid

Ambitie: Waar werkt VKA aan?
(wat wil de boer?)

Continuïteit

Waardering

Invloed Ruimte



Fleur Brinke

Manager Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek

Leerprogramma 2019-2020



Leerprogramma 2019-2020

Jaarthema: Goed eiwit van eigen land

Najaar 2019

1. 1e inspiratiebijeenkomst op 11 september

2. Studiegroep bijeenkomst “Goed eiwit van eigen land”

3. Themabijeenkomst

- Verdieping “Goed eiwit van eigen land”

- Koe en Kringloop

- Gewasteelt zonder chemie!?



Leerprogramma 2019-2020

Jaarthema: Goed eiwit van eigen land

Voorjaar 2020

4.    2e inspiratiebijeenkomst op 21 januari

5.    Themabijeenkomst (januari/februari)

• Verdieping “Goed eiwit van eigen land”

• Koe en Kringloop

• Gewasteelt zonder chemie!?

6.   Studiegroep bijeenkomst (maart/april)



Zo doe je dat in de praktijk

➢ Goed eiwit van eigen land
➢ Melkveehouder Arnold van Schriek
➢ https://www.youtube.com/watch?v=R0vO67lM04Y

➢ Koe & kringloop
➢ Melkveehouder John Dibbelink
➢ https://www.youtube.com/watch?v=AHhC1efOYQc

➢ Chemievrij!?
➢ Loonwerker Sander Huiskamp
➢ https://www.youtube.com/watch?v=aE2AJkHmM6M

➢ Natuur & landbouw
➢ Melkveehouder Herbert Aalderink
➢ https://www.youtube.com/watch?v=lwocVqFb4J0



Bedankt!

www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl

achterhoek@vruchtbarekringloop.nl

bestuurvka@vruchtbarekringloop.nl 

Facebook: Vruchtbare Kringloop Twitter: VKringloop

http://www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/

