Doe mee aan Vruchtbare Kringloop Overijssel!
Wil je meer weten over kringlooplandbouw, wil je je bodem weerbaarder maken voor
klimaatveranderingen, maar wil je ook bijdragen aan een betere bodemvruchtbaarheid en
het verbeteren van de (grond)waterkwaliteit? Doe dan mee met Vruchtbare Kringloop
Overijssel en meld je aan!
Waarom meedoen zin heeft? Landbouwminister Schouten ziet de omschakeling naar
kringlooplandbouw als toekomstperspectief voor de landbouw in Nederland. Dankzij dit project krijg
je meer grip op de mineralenkringloop door het uitwisselen van kennis en het onderling vergelijken
van eigen resultaten met die van collega-melkveehouders. Dankzij het werken in een studiegroep
weet je aan welke knoppen je kunt draaien om de mineralenefficiëntie te verbeteren. Maar je leert
ook over het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en je bedrijfsvoering weerbaarder te maken
voor klimaatverandering. En je krijgt praktische handvatten op het gebied van bemesting, voeding en
teelt.

Wat biedt Vruchtbare Kringloop Overijssel?
Vruchtbare Kringloop Overijssel bestaat uit verschillende onderdelen:
-

Reguliere studiegroepen

Ben je al deelnemer of ben je nieuw? Dan kun je de reguliere studiegroepen met de beste
studiegroepbegeleiders en inspirerende experts volgen. Je komt 4 keer per jaar bij elkaar met je
studiegroep waar thema’s rondom bodem, water en economie behandeld worden. De komende
twee jaren krijg je meer begeleiding bij hoe je bedrijfsspecifieke maatregelen realiseert. De groep
bestaat uit 12 deelnemers.
-

Kennisgroepen

Wil je nog een stap extra zetten? Doe dan mee aan een kennisgroep. Met 10 collega melkveehouders
ga je actief aan de slag met een specifiek onderwerp. Je verkent bijvoorbeeld het onderwerp
ammoniakreductie en hoe je de daaraan gekoppelde maatregelen kunt uitvoeren op jouw bedrijf. Je
krijgt daarbij individuele begeleiding om te kijken welke stappen jij kunt zetten om de door jou
benoemde doelen te bereiken.
NB: Het kan zijn dat jouw keuze voor de studie – of kennisgroep invloed heeft op de samenstelling van
jouw huidige groep.
-

Themabijeenkomsten

Ook organiseren we de komende twee jaar themabijeenkomsten op verschillende plekken in de
provincie. Gastsprekers en deelnemers praten je daarbij over actualiteiten en praktijkervaringen. Een
mooie manier om kennis onder deelnemers verder te verspreiden.

-

Informatieve praktijkflitsen

Natuurlijk houden we je regelmatig op de hoogte van de actualiteiten binnen het project via e-mail,
facebook en twitter!

In het belang van de sector!
Naast een individueel voordeel, werken we in het project aan vraagstukken op het gebied van
klimaat, biodiversiteit en broeikasgassenuitstoot. Door te werken aan regionale kringlooplandbouw
en duurzaam bodem- en waterbeheer werk je mee aan een duurzame positie. Door de positieve
resultaten te laten zien aan beleidsmakers, de politiek en de samenleving dragen we bij aan een
positief imago van de sector.

Over het project
Vruchtbare Kringloop Overijssel blijkt al 5 jaar een succesformule en krijgt in 2020 een tweejarig
vervolg. Tot en met 2021 krijgen 380 melkveehouders en akkerbouwers de mogelijkheid om kennis
en ervaring met kringlooplandbouw verder uit te bouwen. Samen werken we aan het verminderen
van emissies en een houdbare landbouw in het prachtige Overijssel.

Doe mee!
Deelname kost 150 euro ex btw per jaar (deelname aan kennisgroep 225 euro per jaar). Aanmelden
kan via www.vruchtbarekringloopoverijssel.nl.
Bel voor meer informatie met Michaela van Leeuwen of Dieuwke de Vries via 088-8886677 of mail
naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl.

