VKA Inspiratiedag

Loeren bij de boeren
8 september 2021

• Sturen op een laag ruw eiwit in het rantsoen
• Kruidenrijk grasland
• Bemesting
• Alternatieve voedergewassen

Hoofdthema:

Voeding

van hun bedrijf te meten en de bedrijfsvoering daarop af te
stemmen.

 Kennisgroepen en projecten

7.	Kennisgroep Melk en Klimaat
VKA-leden kunnen deelnemen aan studiegroep-,
thema- en inspiratiebijeenkomsten én aansluiten bij
kennisgroepen en projecten. VKA streeft naar een
koppeling tussen deze kennisgroepen en projecten
en de studiegroep- en themabijeenkomsten om te
ontdekken en te ontwikkelen en hiervan samen te leren.
Hieronder leest u een overzicht van de huidige kennisgroepenen projecten. Daarnaast zijn nog een aantal
nieuwe kennisgroepen en projecten in ontwikkeling.

1.	BES-pilot

De Vereniging Vruchtbare Kringloop
Achterhoek en Liemers

 Leerprogramma
VKA biedt haar leden een professioneel leerprogramma aan.
Het leerprogramma biedt jaarlijks voor ieder lid zes bijeenkomsten:
twee inspiratiebijeenkomsten, twee studiegroepbijeenkomsten en
twee themabijeenkomsten. Leden ontvangen jaarlijks een analyse
van (KringloopWijzer)-resultaten en kunnen deelnemen aan diverse projecten.
In het jaarthema voor 2021-2022 ‘Hoe zit het met uw energie?’
starten we in oktober met de eerste studiegroepbijeenkomst
‘Hoe zit het met de energie op uw bedrijf?’ De resultaten en
cijfers van de KringloopWijzer worden gebruikt als vertrekpunt.
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Deze bijeenkomst sluit aan op de inspiratiebijeenkomst van
8 september ‘Loeren bij de boeren’ en legt ook direct de brug
naar de vier verdiepende themabijeenkomsten die in de winter
plaatsvinden.
1) water/verdroging/beregening
2) energieverbruik op het bedrijf
3) energie in de bodem
4) energie op de economie
Deze themabijeenkomsten en de andere bijeenkomsten
worden de komende periode verder uitgewerkt.

8.	Op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek
Aan dit vierjarige project, dat startte in 2021, is VKA één van
de partners die deelneemt en bijdraagt. Het project heeft als
doel het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en
innovaties die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van
melkveebedrijven in de Achterhoek. Zes VKA-leden hebben
zitting in de kennisgroep.

9.	Pilot samenwerking Akkerbouw en Veehouderij
Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst?
Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler
inrichten met het oog op kringlooplandbouw? Het ministerie
van LNV wil verkennen op welke wijze een verbinding van
akkerbouw en veehouderij op een lokale of regionale schaal
kan bijdragen aan het halen van de doelen bij een overgang
naar kringlooplandbouw. Hiervoor zijn zes pilots in vijf experimenteergebieden opgezet. Agro-innovatiecentrum De Marke,
vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA)
en Wageningen Livestock Research zijn samen verantwoordelijk voor de pilot in de Achterhoek.

Twintig VKA-leden doen mee aan de BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES)-pilot van het ministerie van LNV. DE BES gaat niet
uit van een generiek bemestingsniveau, maar van bedrijfseigen
bemestingsnormen. De BES-pilot loopt door in 2021.

2.	Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in
de Achterhoek
Zeventig agrariërs 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 – ontwerp regionaal netwerksturingsmodel
De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) ging in 2013
als project van start. Ons doel was en is om een zo efficiënt mogelijke benutting
van mineralen in de veehouderij te stimuleren en verlies van mineralen te voorkomen. Sinds 1 januari 2020 is VKA een zelfstandige boerenvereniging met een
boerenbestuur en ruim 300 leden bestaande uit melkveehouders en loonwerkers. De leden zijn verdeeld over 30 studiegroepen. Elke studiegroep heeft een
eigen vaste begeleider.

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
2023.

De pilot gaat over het ontwikkelen van een nieuw regionaal
netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw
gebaseerd op waardering en beloning, ontstaan vanuit de
wens van VKA-leden. Vijf VKA-leden zitten in de boerenklankbordgroep. Er is een aanvraag ingediend voor een vervolgpilot.

4.	Alternatieven voor glyfosaat
VKA wil graag dat een verantwoord gebruik van glyfosaat
mogelijk blijft en zoekt naar mogelijke alternatieven. VKA is
in 2021 betrokken bij een demoveld waarbij zes loonwerkers
met diverse mechanische methoden het vanggewas hebben
ondergewerkt. In deze proef worden de voor- en nadelen van
de verschillende (mechanische) methoden goed gemonitord
en de kennis breed beschikbaar gesteld.

5.	Locatie-specifiek maatwerk voor water- en bodemkwaliteit
Het doel van dit project van VKA en Waterschap Rijn en IJssel
is een ruimtelijk handelingsperspectief voor maatregelen voor
een betere bodem en minder uit- en afspoeling van nutriënten.
Het eindresultaat wordt in het najaar van 2021 gepresenteerd.

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 prestatie indicatoren (kpi’s) de omgevingsimpact

10.	Bemestingsproef
VKA, ForFarmers en Eurofins Agro zijn dit jaar gestart met een
praktijkproef waarbij onderzoek wordt gedaan naar een betere
benutting van de dierlijke mest op het eigen bedrijf ten aanzien
van eiwitopbrengst, eiwitkwaliteit en eiwitsamenstelling .



 ocht u interesse hebben om deel te nemen aan
M
projecten en kennisgroepen, stuur een mail naar
achterhoek@vruchtbarekringloop.nl

Partners
Naast leden heeft de VKA ook partners die aangesloten zijn.
Samen met de partners werken we aan onze gezamenlijke
doelen. Gouden partners van de vereniging zijn ForFarmers,
FrieslandCampina, Vitens, Waterschap Rijn en IJssel,
Rabobank, Countus, Eurofins, Provincie Gelderland,
Achterhoek Ambassadeurs en LTO Noord. Zilveren
partners zijn Groeikracht en Dumea.
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Thema:

Sturen op laag ruw eiwit in het rantsoen
Sturen op een laag aandeel ruw eiwit (RE) in het
rantsoen heeft een economisch voordeel. Daarnaast
betekent een laag RE in het rantsoen een lagere
stikstofexcretie van de veestapel en minder ammoniakemissie. Bedrijven die niet alle mest kunnen
plaatsen op eigen percelen hoeven met minder RE
in het rantsoen minder mest af te voeren. Ook heeft
een lager RE in het rantsoen effect op diverse duurzaamheidskengetallen zoals de ammoniakemissie
per ha, het percentage eiwit van eigen land en de
broeikasgassen per kg melk.
Stijging RE

Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’
op zestien VKA-melkveebedrijven

Zestien melkveebedrijven stelden op woensdag
8 september 2021 hun bedrijven open tijdens de
Inspiratiedag ‘Loeren bij de boeren’ van de VKA.
Vanuit het hoofdthema ‘Voeding’ koos de VKA
vier subthema’s:
Sturen op een laag ruw eiwit in
het rantsoen _________________________

5

Kruidenrijk
grasland ____________________________

7
Bemesting ___________________________ 8
Alternatieve
voedergewassen ___________________

10

VKA-leden, -relaties, studenten en Achterhoekse
boeren die (nog) geen lid zijn konden op deze dag
twee themabedrijven bezoeken, één ’s ochtends en
één ’s middags.
Om geïnteresseerden ook kennis te laten maken met
de andere thema’s en themabedrijven, zetten we de
vier thema’s en de zestien bedrijven in deze brochure
voor u overzichtelijk op een rij. Zo kunt u alles nog
eens op uw gemak nalezen.
Daarnaast is er per bedrijf op 1 A4 een informatieve
flyer beschikbaar. Deze kunnen we u op verzoek toesturen. Heeft u andere vragen? Of wilt u in contact
komen met één van de melkveehouders? Neemt u
ook dan contact op met de VKA, wij helpen u graag.
Zie voor onze contactgegevens de achterzijde van
deze brochure.

Uit cijfers uit de Kringloopwijzers van VKA-leden van de jaren 2013
tot en met 2020 blijkt dat het aandeel RE in het totaalrantsoen is
gestegen van 156 gr/kg ds is naar 162 gr/kg ds in 2020. Dit komt
vooral doordat het hoge eiwitgehalte in graskuilen niet voldoende
is gecompenseerd met producten met een laag eiwitgehalte.
Dit kan er ook op duiden dat de benutting van het eiwit in het
gras (DVE/OEB) slechter is geworden.

Jaartal

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

RE- gehalte rantsoen gr/kg ds

156

159

158

159

162

166

165

162

RE-tot graskuil gr/kg ds

167

179

177

173

177

189

190

184

Krachtvoer (kg/100 kg melk)

24,4

24,3

24,5

25,5

26

25,5

26,2

25,7

RE krachtvoer gr/kg

219

214

215

213

210

201

184

183

Aandeel snijmais rantsoen (%)

29,4

29,3

28,3

26,9

25,7

25,3

23,8

23,2

Tabel gemaakt uit data van KringloopWijzers van 137 VKA-leden over de periode 2013-2020.

Themabedrijven
’Sturen op laag ruw eiwit’ VKA-Inspiratiedag:
1.
2.
3.
4.

Maatschap Borgman – Roeterdink in Vierakker
Melkveebedrijf Hemmink – Olijdam – Dokman in Heelweg
Maatschap Tankink in Eibergen
Melkveebedrijf Rougoor CV in Varsseveld

‘Al heel wat jaren voeren we een ruw eiwit van 150 gr/kg ds.
De huidige productie is gemiddeld 11.000 liter per koe. Eigenlijk doe ik niets bijzonders, behalve scherp voeren en proberen
jong te maaien voor meer ruw eiwit uit eigen gras. Ik bemest
het grasland niet het maximale. Dat is voor ons niets nieuws,
dat doe ik al meer dan dertig jaar’
Henk Rougoor, melkveehouder in Varsseveld

Thema-expert: Johan Temmink, ForFarmers
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Thema:
Inzetten op verlaging van het RE-gehalte in het rantsoen is een
aandachtspunt. VKA onderstreept dat scherper voeren geld oplevert en dat het een positieve uitwerking heeft op de stikstofuitstoot. Een RE-hoeveelheid in het totaalrantsoen tussen de 150
en 160 gr/kg ds zou een goede streefwaarde zijn.

Martin Hemmink, melkveehouder in Heelweg

Ruw eiwit rantsoenen VKA
35

2020

Kruidenrijk grasland is jaren geleden verdwenen uit
het landschap, maar de laatste tijd weer meer in
opkomst. Waarom zou u als melkveehouder kruidenrijk grasland op uw bedrijf willen hebben? Wat
zijn de voor- en nadelen en hoe past kruidenrijk
grasland binnen uw bedrijfsvoering? En hoe pakt u
het aan als u een deel van uw percelen wilt inzaaien
met kruidenrijk grasland?

gemiddeld 2018-2020

30

Aandeel bedrijven (%)

Kruidenrijk grasland

‘Het aandeel ruw eiwit is op ons bedrijf 152 gr/kg ds.
Bij aandacht voor eiwit in het rantsoen kijken we
ook veel naar het ureumgehalte in de melk’

25
20

‘Kruidenrijk grasland bevat natuurlijke afweer om onder andere engerlingen en kroonroest te bestrijden. Door de diepe
beworteling is er meer gewasgroei in de zomerperiode. Bovendien verhogen we de biodiversiteit en verminderen we kunstmestgebruik en toepassing van gewasbeschermingsmiddelen’

15
10
5

Herwin Prinsen, melkveehouder in Winterswijk – Meddo
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Bron: KringloopWijzers 267 VKA-leden

Kruidenrijk grasland heeft meerdere voordelen. Kruiden zijn beter
bestand tegen droogte en dragen in positieve zin bij aan de biodiversiteit onder en boven de grond. De meeste mengsels voor
kruidenrijk grasland bevatten klavers. Klavers binden stikstof uit
de lucht waardoor minder mest nodig is. Wat betekent kruidenrijk
grasland voor opbrengsten en voor de voederwaarde en hoe teel je
kruidenrijk grasland?

‘Ondanks lagere bemesting heb ik met kruidenrijk grasland
vergelijkbare opbrengsten met Engels raaigras. Het is de uitdaging om ervoor te zorgen dat ik niet hoef door te zaaien en
toch de juiste verhouding gras-klavers-kruiden behoud’
Toon Hulshof, melkveehouder in Lievelde

‘Kruiden leveren een grote bijdrage aan de biodiversiteit en
natuurinclusief boeren. Mijn doel met kruidenrijk grasland
is onder andere de methaanuitstoot en de kunstmestgift
verlagen en de opname verhogen.’
Melkveehouder André de Groot uit Laren

Themabedrijven
’Kruidenrijk grasland’ VKA-Inspiratiedag:
1.
2.
3.
4.

Melkveebedrijf Hulshof in Lievelde
Melkveebedrijf Prinsen – Holtkamp in Winterswijk – Meddo
Melkveebedrijf Breukink in Brummen
Melkveebedrijf De Groot in Laren

‘Door te gaan werken met kruidenrijk grasland ben ik de
bodem beter gaan begrijpen. Je kunt op een mechanische
manier bodemverdichting te lijf gaan, maar ook met
gewaskeuzes en meer diversiteit in teelten kun je dit probleem
aanpakken. Cichorei en rode klaver hebben bijvoorbeeld dikke
wortels en woelen de bodem als het ware los. Ook zie ik dat
de onkruiddruk van bijvoorbeeld zuring en paardenbloem fors
minder is door de vlinderbloemigen en kruiden in de percelen’
Jan Willem Breukink, melkveehouder in Brummen

Thema-expert: Toon Hulshof
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Thema:

Bemesting

‘Maatschap Aalderink boert al jaren scherp qua bemesting en
de daaraan gekoppelde ruwvoeropbrengsten. De focus ligt op
tijdige bemesting en bemesten naar gewenste opbrengst’

‘Alle BES-bedrijven passen verdunning
van drijfmest met water toe’

‘Wij bemesten al jaren scherp en letten goed op een goede
benutting. In het voorjaar bemesten we zodra het kan’

Jaap Gielen, directeur agro-innovatiecentrum De Marke

Gert Dinkelman, melkveehouder in Barchem

thema-expert Sjoerd Roelofs van DLV Advies

Opbrengst- en bemestingscijfers VKA-leden en BES-gemiddelden VKA-pilotdeelnemers

Opbrengst
(per ha) (g/kg ds per ha)

Referentie

VKA

BES

Product

kg ds

VEM

Bodem
overschot

Bemesting
stikstof (kg per ha)

RE

P

Org.
mest
(m3/ha)

Org.
mest

weide
mest

fosfaat (kg per ha)

kunst
mest

totaal

Org.
mest

weide
mest

kunst
mest

(kg per ha)

totaal

stikstof

Gras

9.076

988

177

3,1

57

230

32

144

406

61

8

0

69

148

Mais

17.331

988

73

1,6

43

233

-

31

264

64

-

0

64

142

Gras

10.785

1.000

177

3,1

65

274

33

132

439

72

11

0

81

129

Mais

18.278

986

73

1,6

43

255

-

36

291

71

-

0

71

165

Bron: KringloopWijzers 267-VKA-leden en gemiddelden 20 VKA-BES-bedrijven

Een efficiënte bemesting staat aan de basis van een goede ruwvoeropbrengst en ruwvoerkwaliteit en is
daarmee bepalend voor het aandeel eiwit van eigen land én voor de hoeveelheid eiwit en energie die nog
aangekocht moet worden. Een deel van de thema-bedrijven is deelnemer in de BES-pilot en daarmee in
staat eigen drijfmest nog efficiënter toe te passen op het eigen bedrijf. De BES-pilot gaat niet uit van een
generiek bemestingsniveau, maar van bedrijfseigen bemestingsnormen. Als de ruwvoeropbrengsten passen
bij de toegepaste bemesting zal ook het bodemoverschot laag zijn en wordt daarmee een te hoge nitraatuitspoeling op de zandgronden vermeden.

‘Ook niet BES bedrijven kunnen hun mestbenutting
optimaliseren en de uitdaging aangaan om minder kunstmest
te strooien. Een tip is om de drijfmest vooral in het eerste deel
van het groeiseizoen toe te passen en wat kunstmest
te bewaren voor het tweede deel van het groeiseizoen
en voor de weidepercelen’
Gerjan Hilhorst, onderzoeker agro-innovatiecentrum De Marke

‘Voor het contineren en verhogen van de stikstofbenutting
is het raadzaam om de kunstmestgift af te stemmen op de
groeiomstandigheden’
Jaap Gielen, directeur agro-innovatiecentrum De Marke

‘Met een efficiënte bemesting is maatschap Hoitink – Kasteel
in staat om 13 ton ds grasopbrengst te realiseren’.
‘Doordat de grondslag redelijk fosfaat-fixerend is, is maatschap Breimer-Bilderbeek afhankelijk van fosfaat uit drijfmest
bij derogatie. Door deelname aan de BES-pilot kan het bedrijf
maximaal eigen drijfmest inzetten’
thema-expert Sjoerd Roelofs van DLV Advies

Themabedrijven
‘Bemesting’ VKA-Inspiratiedag:
1.
2.
3.
4.

Maatschap Breimer – Bilderbeek in Toldijk
Maatschap Aalderink in Eefde
Melkveebedrijf Dinkelman in Barchem
Maatschap Hoitink - Kasteel in Ruurlo

Thema-expert: Sjoerd Roelofs van DLV Advies
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Thema:

Alternatieve voedergewassen

Binnen de melkveehouderij zijn gras en mais de
meest geteelde gewassen. Deze gewassen zijn betrouwbaar, geven een hoge opbrengst en een goede
kwaliteit, zijn relatief eenvoudig en met lage kosten
te telen. Er zijn echter situaties waarbij andere gewassen een meerwaarde kunnen bieden. Bijvoorbeeld daar waar het telen van mais lastig of ongewenst is, of daar waar extra aandacht nodig is voor

bodem en biodiversiteit. Daarnaast is er op
extensieve bedrijven wellicht ruimte om eigen
krachtvoer te telen.
Meer gewassen verhogen de biodiversiteit en daarmee de robuustheid van de bodem en het bedrijf.
Veredeling kan bij een aantal gewassen nog tot
verbetering van de opbrengst of kwaliteit leiden.

Gemiddelde opbrengst van diverse gewassen op zandgrond:

Gewas

DS

Totaal
KVEM

Totaal KRE

‘De opbrengsten van voederbieten zijn hoog en de extra kosten
worden terug verdiend door besparing op voerkosten en betere
gehalten aan vet en eiwit in de melk’
Tom Gunnewijk, melkveehouder in Rekken

Scan deze QR of ga naar
vruchtbarekringloopachterhoek.nl/
alternatieve-voedergewassen, voor een
beschrijving van een aantal alternatieve
voedergewassen die in bepaalde situaties
interessant kunnen zijn.

Informatie alternatieve gewassen
Totaal
KOEB

Totaal
KDVE

Totaal
Kzetm.

Ruwvoer

Voederbieten

Gras

10.000

9.200

1.750

550

620

0

Grasklaver

10.000

9.200

1.900

700

700

0

Snijmais

16.000

16.000

1.040

-640

832

5.760

Sorghum

15.000

12.750

1.125

-450

675

1.500

MKS

9.000

10.800

630

-540

720

5.850

Voederbieten

15.000

15.840

1.170

-1.485

1.515

0

Tarwe/Triticale

8.000

8.400

896

-360

800

4.712

Erwten

5.000

5.115

1.015

255

600

2.080

Veldbonen

5.000

5.100

1.255

435

650

1.645

Voeren

3 à 4 maal, tegen
onkruid, schimmels
en insecten.

November, met zo
min mogelijk grond
en zonder te koppen.
Vers voeren en goed
geventileerd opslaan.
Inkuilen met snijmais
kan ook.

Krachtvoer-vervanger
± 1050 VEM 100 DVE
-90 OEB. Tot 4 kg
ds per dier per dag
mogelijk, meerdere
keren/dag voeren.

Vanaf half mei bij een
bodem temperatuur
van minimaal 12°C.
250.000 planten =
±11 kg zaaizaad/ha.
± 3cm diep zaaien,
volvelds of op
37,5 cm breed.

Eén of tweemaal
met wiedeg of lichte
dossering gewasbescherming.

Oktober (>28 %ds),
met maishakselaar,
iets grof (15 mm)
met strak afgestelde
korrelkneuzer.

Maart, 135 kg =
± 200.000 planten/ha,
6 cm diep,
50 cm breed.

Onkruid deels
mechanisch en via
gewas-bescherming.
Luizen, schimmels en
chocolade-vlekkenziekte via gewasbeschermingsmiddelen.

September.
Droge oogst met
combine bij 15 %
vocht, droog opslaan.
Of natte oogst dan
inkuilen na pletten
of malen.

Zaaien

35 m3 rundvee-drijfmest, aangevuld met
150 kg Kalium, 150 kg
Natrium en voldoende Borium.

Maart/April bij een
bodemtemperatuur
van minimaal 5°C
100.000 tot 110.000
planten/ha. 2a3 cm
diep zaaien, 50 cm
breed.

Op scheurland is
geen rundveedrijfmest nodig.

Gewasbescherming

Oogsten

Bemesten

Krachtvoervervanger
Sorghum

Op scheurland is
geen rundveedrijfmest nodig

Veldbonen (zomer)

Themabedrijven
’Alternatieve voedergewassen’
VKA-Inspiratiedag:
1.
2.
3.
4.

VOF Wesselink - ’t Overstege in Zelhem
Melkveebedrijf Gunnewijk in Rekken
Melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld)
Melkveebedrijf familie Freriks in Winterswijk – Meddo

Thema-expert: Zwier van der Vegte, De Marke
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25 m3 rundveedrijfmest, aangevuld met
60 kg Kalium.

Bij goede fosfaattoestand is 20 m3
rundveedrijfmest
aangevuld met 60 kg
Kalium voldoende.
Minder geschikt op
scheurland, dan zeker
geen stikstof geven.

Krachtvoer-vervanger
Voederwaarde ± 1030
VEM, 110 DVE, 140
OEB, 300 RE en
275 zetmeel.
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Het bestuur:
Voorzitter John Koeleman, Geesteren Gld
Secretaris Maarten Harmsen, Hengelo Gld
Penningmeester Joan Beernink, Beltrum
Bestuurslid Corine Pleiter, Groenlo
Bestuurslid Beli den Hartog, Lathum
Bestuurslid Stefan te Selle, Winterswijk

Praktijkflits
ontvangen?
Eens in de twee weken ontvangen
VKA-leden, partners en andere
geïnteresseerden onze Praktijkflits.
In deze digitale nieuwsbrief worden
kennis van experts, ervaringen van onze leden op actuele thema’s
en informatie over VKA-projecten en ons leerprogramma gedeeld
in de vorm van artikelen en video’s.

Bestuurslid Joost Geuijen, Netterden
Bestuurslid Manon Tankink, Eibergen


bestuurvka@vruchtbarekringloop.nl

De werkorganisatie:
Manager: Fleur Brinke
Officemanager: Anne Groot Zevert
Financieel specialist: Mariska Hulshof
Communicatiespecialist: Mascha Scharenborg
Dataspecialist: Jur Eekelder

Wilt u onze gratis Praktijkflits ook ontvangen?
Scan dan deze QR-code of ga naar
www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl

Sluit u aan bij de VKA!
‘Sluit u zich ook aan bij de VKA om samen kennis
te ontwikkelen en te delen op het gebied van
een gezonde toekomst voor boer, dier, bodem, lucht, water en omgeving? Neem eens
een kijkje op onze website voor meer informatie en voor het aanmeldformulier.
En heeft u vragen over onze vereniging of
over uw lidmaatschap? Bel of mail ons gerust. We komen graag met u in contact!’
John Koeleman, voorzitter VKA

Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door de
zestien thema-bedrijven, Sjoerd Roelofs, Zwier van der Vegte,
Johan Temmink, Toon Hulshof, Anne Groot Zevert, Jur Eekelder,
Anouk Hemmink, Jaap Gielen, Gerjan Hilhorst, Astrid Vossers,
Fleur Brinke, Mascha Scharenborg. Ontwerp en vormgeving:
Marcel Somsen, het Struweel.

Coördinator projecten: Henri Holster


achterhoek@vruchtbarekringloop.nl



Telefoon/WhatsApp: 0683791094

Vereniging Vruchtbare Kringloop
Achterhoek en Liemers
Roessinkweg 2
7255 PC Hengelo (Gld)


www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl

Gouden partners

Zilveren partners

