Doe mee met Vruchtbare Kringloop Overijssel!
Wil jij je bedrijf verder optimaliseren? Vind je het leuk om met en van elkaar te leren? En
uitgedaagd te worden door inspirerende experts? Dan is Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO)
echt iets voor jou! Met VKO werk je aan alle bedrijfsthema’s: bodem, gewas, koe en mest. Een
integrale aanpak is waar wij voor staan met als doel emissies op jouw bedrijf te minimaliseren
en je bedrijfsrendement te verhogen.

Waarom meedoen zin heeft?
Landbouwminister Schouten ziet de omschakeling naar kringlooplandbouw als toekomstperspectief
voor de landbouw in Nederland. Dankzij VKO krijg je meer grip op de mineralenkringloop door het
uitwisselen van kennis en ervaringen en het onderling vergelijken van eigen resultaten met die van
collega-melkveehouders. Door te werken in een studie- of kennisgroep weet je aan welke knoppen
je kunt draaien om de mineralenefficiëntie te verbeteren. Je leert ook over maatregelen die
bijdragen aan een klimaatbestendige en vruchtbare bodem en waterkwantiteit- en kwaliteit
vergroten. Plus: we geven je praktische handvatten op het gebied van bemesting, voeding en teelt.

Wat biedt Vruchtbare Kringloop Overijssel?
•

Studiegroepen
In een studiegroep bespreek je met collega-melkveehouders, akkerbouwers of loonwerkers
verschillende thema’s. Onder begeleiding van een studiegroepbegeleider en expert komen
jullie 4 keer per jaar bijeen en behandelen jullie afwisselend thema’s rondom bodem en
water aan de hand van de KringloopWijzer. De komende twee jaren krijg je begeleiding bij
hoe je bedrijfsspecifieke maatregelen realiseert. Een studiegroep bestaat uit maximaal 12
deelnemers.

•

Kennisgroepen
Wil je een verdiepingsslag maken? Sluit dan aan bij een kennisgroep: met 10 collegamelkveehouders verdiep je je in een onderwerp dat jullie aanspreekt. Denk aan
ammoniakreductie en hoe je maatregelen kunt inpassen op jouw bedrijf. We bieden daarbij
individuele begeleiding en bepalen welke stappen helpen om de door jouw gestelde doelen
te bereiken. Bijzonder aan deelname aan de kennisgroep is dat er ook een bedrijfsbezoek bij
hoort door een adviseur om een persoonlijk bedrijfsontwikkelplan te maken. Een
kennisgroep komt daarnaast 3 keer per jaar in groepsverband bijeen.

NB: Jouw keuze voor de studie – of kennisgroep kan invloed hebben op de samenstelling van je huidige groep.

•

•

Themabijeenkomsten
Twee keer per jaar organiseren we themabijeenkomsten over een bepaald thema.
Gastsprekers en deelnemers praten je bij over actualiteiten en praktijkervaringen.
Informatieve praktijkflitsen
Natuurlijk houden we je regelmatig op de hoogte van de actualiteiten binnen het project via
e-mail, onze praktijkflits of via onze social media-kanalen Facebook en Twitter!

Doe mee: in het belang van jou én van de sector
Naast een individueel voordeel werken we met Vruchtbare Kringloop Overijssel 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
voor de melkveehouderij. Door onze 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 heeft in 2020 een tweejarig
vervolg gekregen. Tot en met 2022 krijgen melkveehouders en akkerbouwers de mogelijkheid om
hun 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 ook mee!
Al ruim 300 melkveehouders, akkerbouwers en loonwerkers gingen je de afgelopen 5 jaar voor, maar
goed nieuws: er is nog plek om deel te nemen aan Vruchtbare Kringloop Overijssel. Deelname aan
een studiegroep kost 150 euro ex btw per jaar; deelname aan een kennisgroep kost 225 euro ex btw
per jaar, inclusief ontwikkeling bedrijfsontwikkelplan.

➔ Direct aanmelden: www.vruchtbarekringloopoverijssel.nl/aanmelden
Meer informatie
Heb je nog vragen of wil je eerst meer informatie? Mail naar overijssel@vruchtbarekringloop.nl of
bel met projectleider Michaela van Leeuwen via 088 888 666 of 06 51 25 97 25. Vruchtbare Kringloop
Overijssel wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor
plattelandsontwikkeling (ELFPO), provincie Overijssel en LTO Noord.

