
 

 

Achterhoek en Liemers 

Hoofdthema 2020-2021 
Het hoofdthema voor het seizoen 2020 – 2021 is “Kansen in de Vruchtbare Kringloop”. De 
gezamenlijke zoektocht naar wat allemaal al kan op bedrijfsniveau, wat er al gebeurt, wat zijn 
uitdagingen, ideeën, oplossingen en natuurlijk elkaar inspireren. Binnen deze invalshoek gaan 
we een heel breed spectrum aan onderwerpen behandelen. Het jaar waarin we op zoek gaan 
naar wat kan! In brede zin (VKA) en bij ieder lid.  
 

Programma voor leden 
Leer Programma 2020 - 2021: 

1. 1e inspiratiebijeenkomst (juli/augustus 2020): we vullen deze inspiratiebijeenkomst in 
de vorm van 14 veldbijeenkomsten op de Marke (buiten) om de nieuwste 
ontwikkelingen te zien en te ervaren, elke keer samen met 2 studiegroepen,  
1 loonwerker en 4 partners. Zie voor meer informatie de excursiegids. 

2. 1e studiegroep bijeenkomst met vaste studiegroep begeleider (oktober 2020): we gaan 
door op “Goed eiwit van eigen land” (terugblik, actualiteit en vooruitblik) en deze 
bijeenkomst wordt ingegeven door de actualiteit en bedrijfseigen cijfers. Naast de 
KringloopWijzer cijfers worden ook de cijfers van de voorjaarskuilen besproken. 

3. 1e themabijeenkomst (november-december 2020): keuze uit 4 thema’s1 
4. 2e inspiratiebijeenkomst (januari 2021): groot voor alle leden, partners, etc. De 

invulling van deze bijeenkomst wordt nog nader uitgewerkt.  
5. 2e themabijeenkomst (januari-februari 2021): keuze uit 4 thema’s1 
6. 2e studiegroep bijeenkomst (maart 2021): bespreken van de KringloopWijzer cijfers 

(terugblik, actualiteit en vooruitblik) en deze bijeenkomst wordt ingegeven door de 
actualiteit en bedrijfseigen cijfers. 

 
1Keuze uit 4  themabijeenkomsten* 

Op dit moment zijn we 4 themabijeenkomsten aan het uitwerken. Hieronder staat onze 
gedachtegang beschreven, echter kan het zijn dat dit nog wijzigt.  

1. Inspelen op klimaatverandering: De laatste jaren wordt klimaatverandering ernstig 
merkbaar. Droogte en hitte, maar ook hevige regenval komen vaker voor en hebben 
(grote) invloed op het bedrijfstechnisch handelen en daarmee de resultaten. Hoe kun je 
als agrariër inspelen op deze verandering? Waar kun je het bedrijf en de werkwijzen 
aanpassen en meer robuust te maken? 

2. Kansen in de bodem voor een optimale ruwvoerproductie: Een goede bodemkwaliteit 
is belangrijk voor optimale ruwvoerproductie, een hoge mineralenbenutting en weinig 
verliezen. Op basis van je eigen bodem en ruwvoer cijfers en de cijfers van de collega 
VKA boeren in jouw studiegroep krijg je inzicht in de bodemkwaliteit en ga je verschillen 
met elkaar bespreken. Samen met een expert gaan jullie bedrijfsspecifiek kansen in de 
bodem voor een optimale ruwvoerproductie bespreken.  

3. Verdieping koe en kringloop: De koe is een belangrijke schakel in de kringloop. Op het 
melkveebedrijf worden er veel diverse diergezondheidskengetallen geregistreerd. Waar 
kan je nog optimaliseren betreft diergezondheid waardoor mineralen niet verloren gaan 
of beter worden benut? In samenwerking met Gezondheidsdienst voor Dieren worden 
bedrijfseigen gezondheid gerelateerde cijfers en kansen besproken.  
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4. Verbinding boer en samenleving: Een goede relatie en verbinding met je omgeving, van 
buren, beleid tot media, is in deze tijd essentieel. Het bepaalt in toenemende mate de 
ondernemersruimte van ieder bedrijf. Binnen het VKA is dit ook een speerpunt. 
Kringlooplandbouw doe je niet alleen, maar samen met je omgeving. In deze 
themabijeenkomst laten we zien wat de betekenis is van het verbinden en hoe het 
werkt. Tevens geven we praktische handvatten voor ondernemers waar je morgen mee 
kunt beginnen. 

 
Praktijkflitsen 

1 keer in de twee weken ontvangen onze leden en partners een praktijkflits. In deze 
praktijkflitsen worden kennis van experts en ervaring van onze leden op actuele thema’s en 
over VKA projecten gedeeld in de vorm van artikelen, video’s en etc.  
 

Kennisgroepen en projecten 
Naast dat onze leden deelnemen aan studiegroep-, thema- en inspiratiebijeenkomsten kunnen 
ze ook deelnemen aan kennisgroepen en projecten. Hieronder staat een overzicht van de 
huidige kennisgroepen en projecten. We sterven naar een koppeling tussen deze kennisgroepen 
en projecten en de invulling van de studiegroep- en themabijeenkomsten.  
 

1. BES pilot**: 20 VKA leden doen mee aan de BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES)-pilot van 
het ministerie van LNV. In deze pilot wordt gestreefd naar fosfaatevenwichtbemesting 
met dierlijke mest. Zie hieronder een aantal links voor meer informatie: 

- BES pilot VKA van start 
- De BES-systematiek in drie stappen 
- BES-VKA praktijkervaring: “Ne betjen nao denken, en dan doon” 
- BES katalysator voor kringlooplandbouw 

2. Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek***: maximaal 70 VKA 
leden maken kennis met natuurinclusieve landbouw en zetten hierin de eerste stappen. 
Klik hier voor meer informatie. 

3. GLB pilot**: Ontwikkelen van nieuw regionaal sturingsmodel. 5 VKA leden zijn hierbij 
betrokken en zitten in de boerenklankbordgroep. 

4. Alternatieven voor glyfosaat: het gebruik van glyfosaat staat mede onder invloed van 
de publieke opinie onder druk. We willen graag dat een verantwoord glyfosaat gebruik 
mogelijk blijft. We zoeken daarom naar mogelijke alternatieven. In het voorjaar van 
2020 hebben 15 VKA leden een prijs gewonnen: mechanisch onderwerken van hun 
vanggewas. In de nieuwsbrieven hieronder kunt u de ervaring van deze leden en de 
kennis van experts lezen.  

- Eerste nieuwsbrief 
- Tweede nieuwsbrief 
- Derde nieuwsbrief 
- Vierde nieuwsbrief 

  

https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/bes-pilot-vka-van-start/
https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/de-bes-systematiek-in-drie-stappen/
https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/bes-ne-betjen-nao-denken-en-dan-doon/
https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/bes-katalysator-voor-kringlooplandbouw/
https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/meld-u-aan-voor-project-natuurinclusieve-landbouw/
https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/wp-content/uploads/2020/03/VKA-Informatieblad-online-25032020-B.pdf
https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/tweede-nieuwsbrief-onderwerken-vanggewas/
https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/derde-nieuwsbrief-onderwerken-vanggewas/
https://vruchtbarekringloopachterhoek.nl/wp-content/uploads/2020/05/VKA-Informatieblad-Mei-4-VB1.pdf
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5. Locatie specifiek maatwerk voor water- en bodemkwaliteit: het doel van dit project is 

een ruimtelijk handelingsperspectief voor maatregelen voor een betere bodem en 
minder uit- en afspoeling van nutriënten. De eerste resultaten van dit project worden 
besproken in de themabijeenkomst “goede bodemkwaliteit voor optimale 
ruwvoerproductie”. Dit is een gezamenlijk project van VKA met Waterschap Rijn en 
IJssel.                                                                                                                                    

6. Kennisgroep waterkwaliteit geborgd**: 10 VKA leden gaan samen met experts en 
Vitens een monitoringssysteem ontwikkelen, toetsen en valideren. Het 
monitoringsysteem stelt boeren in staat om aan de hand van een set kritische prestatie-
indicatoren (kpi’s) de omgevingsimpact van hun bedrijf te meten en de bedrijfsvoering 
daarop af te stemmen. In 2020 zijn de activiteiten gericht op de (door)ontwikkeling van 
kpi’s voor waterkwaliteit (nitraat).  

7. Kennisgroep melk en klimaat**: 10 – 15 VKA leden gaan samen met FrieslandCampina 
en experts aan de slag met maatregelen om broeikasemissies op hun bedrijf te 
reduceren. 
 

** De deelnemers voor dit project zijn al geworven. Mocht u interesse hebben, laat het ons weten en dan zetten we u 
op de reservelijst.   
***Binnen dit project zijn er nog 4 plekken beschikbaar voor Traject C. Mocht u interesse hebben, laat het ons snel 
weten want vol = vol. 

 
Experimenten op je eigen bedrijf 
Ben jij aan het experimenteren op jouw bedrijf met bijvoorbeeld nieuwe gewassen? En wil je 
jouw ervaringen delen met VKA leden of wil je met ons willen verkennen of we eventueel 
kunnen begeleiden? Dan horen wij dit graag via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl!  

 
Samenwerken met studenten 
Ook dit jaar zullen studenten van Zone college en Aeres Hogeschool aan de slag gaan met 
onderzoeksvragen van een aantal VKA leden. Aan het eind van 2019 zullen we contact met jullie 
opnemen en vragen of jullie nog onderzoeksvragen hiervoor hebben. Daarnaast zullen 
studenten van Zone college aansluiten bij de studiegroep bijeenkomsten. 
 

Doelgroepen 
Leden aan het leerprogramma zijn: 

- de melkveehouders 
- de loonbedrijven 
- nieuwe specifieke doelgroepen: bij voldoende behoefte en belangstelling maken we 

studiegroepen voor onder andere jongvee opfokkers en akkerbouwers. 
 

Monitoren/evalueren 
We willen graag het monitoren van het leerprogramma verbeteren om er o.a. voor te zorgen 
dat ons programma goed overeenkomt met de wensen en verwachtingen van onze leden. We 
gaan onder andere de evaluatie per bijeenkomst veranderen en meer leden laten meedenken.   
 

mailto:achterhoek@vruchtbarekringloop.nl

