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Voorwoord        

Hengelo, 6 april 2021 

 

 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA).  

Het jaar 2020 was voor VKA het eerste jaar waarin we als vereniging volledig zelfstandig 

functioneerden. We lieten de projectfase achter ons en gingen in januari van start als vereniging. Het 

coronavirus dat ons land sinds het voorjaar van 2020 in z’n greep hield, betekende ook voor VKA dat 

er nagedacht moest worden over alternatieven op de fysieke bijeenkomsten.  

Om toch in contact te blijven met leden en partners werden deze fysieke bijeenkomsten omgezet 

naar digitale bijeenkomsten. Het was even flink schakelen en aanpassen, maar de online 

bijeenkomsten hebben ons als vereniging wél veel gebracht. En ook al waren de uitdagingen soms 

groot, door de inzet en positieve spirit binnen de vereniging zijn we er samen in geslaagd er toch een 

mooi en inspirerend jaar van te maken.   

We willen dan ook iedereen, leden, partners, sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage aan de 

vereniging VKA. Zonder uw steun was het niet gelukt.  

 

In dit jaarverslag vind u een overzicht van de activiteiten die ondanks corona toch zijn uitgevoerd. 

Ook de projecten die we uitvoeren dan wel zijn opgestart komen in dit jaarverslag aan bod. 

 

 

Het bestuur VKA 

John Koeleman  Maarten Harmsen 

Voorzitter  Secretaris  
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Van het secretariaat 

 
Overzicht van het bestuur: 
 
Voorzitter  John Koeleman   Geesteren Gld 

Vicevoorzitter  Toon Hulshof  Lievelde 

Secretaris  Maarten Harmsen  Hengelo Gld 

Penningmeester Joan Beernink  Beltrum 

Bestuurslid  Corine Pleiter  Groenlo 

Bestuurslid  Beli den Hartog  Lathum 

Bestuurslid  Stefan te Selle  Winterswijk 

bestuurvka@vruchtbarekringloop.nl 

 

Overzicht van de werkorganisatie: 

 

Programmamanager: Fleur Brinke  

Officemanager:  Astrid Vossers 

achterhoek@vruchtbarekringloop.nl  

 

Ruim 300 leden 

In 2020 is de vereniging van start gegaan met 250 leden. Het ledenaantal is gegroeid naar ruim 300 

leden aan het einde van het jaar. Het merendeel van de leden is melkveehouder, ook zijn enkele 

loonwerkers aangesloten.  De leden zijn verdeeld over 30 studiegroepen, waarvan één studiegroep 

van loonwerkers. Elke studiegroep heeft een eigen vaste begeleider. 

VKA biedt haar leden een professioneel leerprogramma aan. Deze is gemaakt door het 

programmateam, bestaande leden van het bestuur, de werkorganisatie, één van de partners (Johan 

Temmink) , De Marke (Zwier van de Vegte), inbreng vanuit LTO Noord (Michaela van Leeuwen) en 

met medewerking van een deskundig ‘praktijkschoolbegeleider’ (René Schepers). Het 

leerprogramma  biedt  jaarlijks voor ieder lid 6 bijeenkomsten: 2 inspiratie-, 2 studiegroep- en 2 

themabijeenkomsten. Leden ontvangen ook een analyse van (KringloopWijzer)-resultaten en kunnen 

deelnemen in diverse projecten. Alle bijeenkomsten worden intensief geëvalueerd en met de 

begeleiders naderhand besproken.  Dit past in de aanpak van voortdurend willen leren en verbeteren 

van de gehele organisatie met haar leden, werkorganisatie en begeleiders. De bijeenkomsten worden 

zeer gewaardeerd door de leden. 

 

mailto:bestuurvka@vruchtbarekringloop.nl
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Partners 

Naast leden heeft de VKA ook partners die aangesloten zijn. Gouden partners, die een aanzienlijke en 

welkome financiële en of in natura bijdrage leveren aan de vereniging  zijn:  ForFarmers, 

FrieslandCampina, Vitens, Waterschap Rijn en IJssel, Rabobank, Countus en Eurofins.  Betalende 

zilveren partner in 2020 was Groeikracht. Andere partners die het werk van de vereniging mogelijk 

maakten zijn: Zone College, LTO Noord, Provincie Gelderland en 8RHK. Naast de bijeenkomsten met 

leden zijn door de partners ook veel meer zaken mogelijk gemaakt die de VKA maakt voor wat ze nu 

is. Voorbeelden hiervan zijn: deelname aan de  Regiodeal Achterhoek waardoor de VKA-organisatie- 

en leerprogramma zich verder kunnen ontwikkelen. Dit gaat door in 2021. En: leerlingen van het 

Zone College hebben op meerdere manieren kunnen leren met en van de kringlooppraktijk van onze 

leden, ze namen deel aan studiegroepbijeenkomsten en deden opdrachten voor leden in het kader 

van het traject Samen Leren Ondernemen (SLO). 

Eind 2020 vonden gesprekken plaats met andere kandidaat-partners die VKA in 2021 nog meer 

stevigheid en bestaansrecht kunnen bieden. Partners werken graag samen vanwege de innovatie en 

progressieve omgeving van de VKA. Ook voor de partners is dit een mooie leer- en 

ontwikkelomgeving. 

 

Communicatie - Praktijkflits 

Eens in de twee weken ontvangen onze leden, partners en andere geïnteresseerden een Praktijkflits. 

In deze digitale nieuwsbrief worden kennis van experts en ervaringen van onze leden op actuele 

thema’s en over VKA-projecten gedeeld in de vorm van artikelen, video’s etc. De Praktijkflitsen 

worden gewaardeerd door de leden en in toenemende mate ook gelezen en gewaardeerd door 

partners en derden (landelijk). De Praktijkflits telt nu ongeveer 800 abonnees. 

 

Financieel  

De vereniging VKA heeft in haar eerste jaar op eigen benen een ruim positief financieel resultaat 

geboekt. De corona-maatregelen hebben het programma behoorlijk beïnvloed. Ondanks extra inzet 

en kosten en een aangepast programma hebben we minder kunnen realiseren. Verder speelt ook 

mee dat we als bestuur nog veel taken zelf uitgevoerd hebben. 
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Baten van de vereniging bestonden uit drie zaken:  

1. Ledenbijdragen  

2. Partnerschapsbijdragen (betalende partners:  ForFarmers, FrieslandCampina, Vitens, 

Waterschap Rijn en IJssel, Rabobank, Countus, Eurofins en Groeikracht). De partners hebben 

het mede mogelijk gemaakt dat de vereniging c.q. werkorganisatie haar werk kon doen, 

tevens is een deel van deze baten besteedt aan projecten. 

3. Projecten (7 projecten) 

 

Lasten van de vereniging in 2020 waren: 

1. Projectkosten 

2. Kosten voor VKA leerprogramma (o.a. inhuur begeleiders) 

3. Kosten van de werkorganisatie 

 

De vereniging presenteert haar leden voor 2020 een positief resultaat op de winst en verliesrekening.  

Voor het jaar 2021 gaan we, mede met het Regiodeal-geld, inzetten op het doorontwikkelen naar 

een professionelere organisatie. 

De accountant heeft geadviseerd om toe te werken naar een buffer van 20%  van de jaaromzet in 

verband met risico’s omtrent subsidies en het voorfinancieren van projecten. In de algemene 

ledenvergadering wordt voorgesteld het resultaat te bestemmen voor het bouwen van een 

risicobuffer, door het vormen van een voorziening voor subsidierisico’s en projectfinanciering. 
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Overzicht VKA-activiteiten en -projecten in 2020  
Activiteiten  

 

Januari  

- Bijeenkomst ‘Kringlooplandbouw doe je samen’ op 21 januari in de Radstake in Heelweg met 

bijna 300 aanwezigen.  De bijeenkomst markeert het afronden van het project VKA en de 

start van de Vereniging VKA. De avond werd vrolijk door Hans Keuper afgesloten met het 

(VKA) Kringlooplied. 

- Zes jaar Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers is samengevat in een magazine ‘Zes 

jaar VKA: de resultaten.’  

- Diverse partners tekenen de overeenkomst en verbinden zich aan de VKA. 

Februari 

- Start demo en informatievoorzieningen vanuit VKA rondom gewasteelt zonder chemie!? Dit 

voorjaar verzendt de VKA diverse nieuwsbrieven over dit onderwerp. 

Maart     

- Demodagen vanggewas onderwerken in Winterswijk en Eefde. Diverse machines die 

vanggewas onderwerken worden getoond en het resultaat ervan wordt besproken. 

- Corona in Nederland: de VKA zet in op digitale bijeenkomsten en extra nieuwsbrieven om de 

nieuwe manier van contact en kennisdeling met de leden en partners toe te lichten. 

April 

- Start digitale studiegroep-bijeenkomsten  

- Bekend wordt dat twintig bij de VKA aangesloten melkveebedrijven mee mogen doen aan de 

BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES)-pilot van het ministerie van LNV. 

Mei 

- Eurofins Agro wordt nieuwe gouden partner van VKA. 

Juli   

- Start project ‘Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek.’ van VKA, LTO 

Noord, de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA), Waterschap Rijn en IJssel en 

Natuurmonumenten.  
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- Start inspiratie -veldtochten is samenwerking met De Marke. Tussen 27 juli en 12 augustus 

worden 14 kleine inspiratiebijeenkomsten in de vorm van een veldtocht gehouden. Totaal 

namen 300 bezoekers (vooral boeren uit de regio) deel aan de veldtochten.   

Thema’s zijn onder meer druppelirrigatie, bodemverbetering (klei op zandgrond), 

alternatieve teelten zoals sorghum en voederbieten, vanggewassen in mais en engerlingen.  

September 

- Het leerprogramma voor het seizoen 2020 – 2021 is bekend. Het hoofdthema is ‘Kansen in 

de Vruchtbare Kringloop.’ 

Oktober 

- Start studiegroep-bijeenkomsten. VKA is wederom genoodzaakt deze digitaal te houden.  

VKA leden blijken relatief makkelijk de omslag te kunnen maken naar online werken: 70-80% 

zegt in de evaluatie er redelijk tot goed mee uit de voeten te kunnen. De opkomst van de 

studiegroepbijeenkomsten was in 2020 weliswaar wisselend, maar in doorsnee goed te 

noemen.  

November 

- Start themabijeenkomsten. De thema’s zijn:  

o Verbinding boer en samenleving 

o Verdieping koe en kringloop 

o Klimaatadaptatie  

o Kansen in bodem voor optimale ruwvoerproductie 

December  

- Publicatie rapportage ‘VKA Resultaten Kringloopwijzer 2013-2019’ over de resultaten van 

157 bedrijven die van 2013 tot en met 2019 jaarlijks een correct ingevulde KringloopWijzer 

hebben ingediend.  

- Aankondiging Inspiratiemaand januari 2021: ‘Hoe verdien jij je brood in 2021?’ VKA kondigt 

aan om in januari drie webinars te houden over verdienmodellen. 
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Projecten / kennisgroepen 

VKA-leden kunnen deelnemen aan studiegroep-, thema- en inspiratiebijeenkomsten én aansluiten bij 

kennisgroepen en projecten. VKA streeft naar een koppeling tussen deze groepen en projecten en de 

studiegroep- en themabijeenkomsten om te ontdekken en te ontwikkelen en hiervan samen te leren. 

Hieronder een overzicht van de kennisgroepen en projecten. 

 

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. De BES pliot 

loopt door in 2021. 

2. Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek 

70 VKA-leden maken kennis met natuurinclusieve landbouw en zetten hierin concrete stappen in 

de vorm van maatregelen op het bedrijf. Het project loopt door tot eind 2021. 

3. GLB pilot 

Het ontwikkelen van een nieuw regionaal sturingsmodel voor duurzame landbouw gebaseerd op 

waardering en beloning, ontstaan vanuit de wens van VKA-leden. Vijf VKA-leden zitten in de 

boerenklankbordgroep. Begin 2021 worden de plannen gepresenteerd en tot en met 2023 in de 

praktijk beproefd. 

4. Alternatieven voor glyfosaat 

Het gebruik van glyfosaat staat onder druk. VKA wil graag dat een verantwoord gebruik van 

glyfosaat mogelijk blijft en zoekt naar mogelijke alternatieven. Begin 2020 wonnen 15 VKA-leden 

een prijs. Ze mochten een perceel vanggewas mechanisch laten onderwerken. 

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 en Waterschap Rijn en IJssel. Oplevering van het eindresultaat 

is begin 2021. 

6. Kennisgroep Waterkwaliteit Geborgd:  

Tien 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 

prestatieindicatoren (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 
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waterkwaliteit (nitraat). Begin 2021 worden de tussentijdse resultaten geanalyseerd en vervolg 

voor dat jaar bepaald.  

7. Kennisgroep Melk en Klimaat:  

Tien tot vijftien VKA-leden gaan samen met FrieslandCampina en experts aan de slag met 

maatregelen om broeikasemissies op hun bedrijf te reduceren. De activiteiten lopen door tot in 

2021. 

Nieuwe ontwikkelingen 

Eind 2020 vonden gesprekken plaats over nieuwe activiteiten en projecten voor 2021. Genoemd kunnen 

worden: PPS klimaatbestendige melkveehouderij Achterhoek, Samenwerking akkerbouw-melkveehouderij, 

deelname project Home Made Eiwit, samenwerking met de VALA i.k.v. Gelders actieplan natuurinclusieve 

landbouw  en over het vervolgtraject van de GLB pilot Markemodel 2.0. 


