
Lerend netwerk van de landbouw  
in de Achterhoek en Liemers voor  
een vruchtbare toekomst

De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en 
Liemers is een lerend netwerk van en voor de land-
bouw in de Achterhoek en Liemers. Sinds 1 januari 
2020 zijn we een zelfstandige boerenvereniging 
met een boerenbestuur. Veel mooie stappen zijn al 
gezet. Graag gaan we samen met u een volgende 
fase in, waarin we inzetten op nog meer verdieping, 
verbreding en inspiratie. Met boeren, loonwerkers, 
experts en partners willen we in projecten nieuwe 
kennis ontwikkelen en van elkaar blijven leren.

We leren met vier kringlopen: verbeteren van de 
ecologie, verbeteren van het rendement, verbinden 
met de maatschappij en vernieuwend ondernemen.  

Werkt u samen met ons een aan een vruchtbare 
toekomst? U bent van harte welkom bij de VKA!

 VKA als lerend netwerk
• Uitdagend leerprogramma 
• Kennis ontwikkelen in projecten

John Koeleman, voorzitter VKA
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www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl



 \ Praktische en verdiepende studiegroep- 

bijeenkomsten onder deskundige begeleiding

 \ Meerdere thema- en inspiratiebijeenkomsten

 \ Mogelijkheid om deel te nemen aan projecten  

om samen nieuwe kennis te ontwikkelen

 \ Tweewekelijks een Praktijkflits in uw mailbox  

met nieuws, ervaringen en resultaten 

 \ Video’s, rapporten en brochures  

met resultaten en ervaringen

*  Studenten betalen de helft van de contributie. Ook bedrijven 
die aan twee studiegroepen willen deelnemen (bijv. voor een 
bedrijfsopvolger), betalen voor de tweede studiegroep de  
helft van de contributie (op basis van 1 KringloopWijzer).  
Tarief van het lidmaatschap is exclusief BTW. 

Meer informatie of lid worden?  
Neem contact op met één van de VKA- 
bestuursleden of met Anne Groot Zevert via  
06 83 79 10 94 of via achterhoek@vruchtbarekringloop.nl  

   Wat biedt de vereniging  
Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers?

 � Ieder bedrijf is uniek. Aan de hand van uw eigen  
bedrijfssituatie kunt u binnen de VKA kennis opdoen 

 die bij uw situatie aansluit.

 � U doet kennis op en deelt kennis met collega-melk-
veehouders, loonwerkers en experts. U bezoekt elkaars 

bedrijven en bespreekt cijfers van uw eigen bedrijf.  
U krijgt verdieping door in te gaan op specifieke  

thema’s naar keuze.

 � De nadruk ligt op hoe u als veehouder kringloopland-
bouw in de praktijk brengt. Naast KringloopWijzer-data 

kijken we ook naar data van kuilen en de bodem.

 � De VKA bewijst met data. De overheid is onder de indruk 
van wat de VKA laat zien. Het ministerie van LNV heeft de 

Achterhoek aangewezen als agro-innovatieregio. Samen 
met LNV experimenteren we met nieuwe methoden en 

ruimte in regelgeving. Dankzij de data die we samen met 
De Marke verzamelen en analyseren, tonen we aan dat 

we deze experimenteerruimte verdienen. De VKA vindt 
het cruciaal om zorgvuldig om te gaan met de data van 

haar leden.

 � We werken proactief aan verbinding met de omgeving. 
Dit doen we door samenwerking te zoeken, te luisteren 

en uit te leggen waar we als boeren mee bezig zijn.

Word ook 
 lid van de VKA  

voor € 300,-  
per jaar*

Aanmelden kan ook via de website: 
vruchtbarekringloopachterhoek.nl 
of via de QR-code.

S A M E N  V O O R  E E N  V R U C H T B A R E  T O E KO M S T

‘   In het kader van de VKA-BES-pilot waaraan ik meedoe liet ik  
het ruweiwitgehalte in het rantsoen dalen, verdunde ik de 

drijfmest en paste ik kunstmest vaker en in kleinere porties toe. 
Hiermee nam de ammoniakemissie niet toe. Het is de kunst om 

de hoeveelheid mest die ik extra mag toepassen op het juiste 
moment en goed toe te passen en de opbrengst niet te laten 

dalen.’ 
                              Arnold van Schriek, melkveehouder in Netterden

‘  Deelname aan de bijeenkomsten en studiegroepen  
van de VKA houden mij scherp en voorkomen  
bedrijfsblindheid. Door bedrijfseigen cijfers te  
vergelijken met andere bedrijven in de studieclub  
blijf ik kritisch en word ik getriggerd om het  
beter te doen.’  
Herbert Meuleman, melkveehouder in Laren 

Gouden partners: ForFarmers, FrieslandCampina, Waterschap Rijn en IJssel, Rabobank, LTO Noord, Provincie Gelderland,  
Achterhoek Ambassadeurs, Countus, Eurofins Agro en Vitens. Zilveren partners: Groeikracht en Dumea Agro.


