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Efficiënter = Schoner = Profijtelijker
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De Achterhoek, voorloper in 
circulaire landbouw

• Schoon grondwater
• Schoon oppervlaktewater
• Vruchtbare bodem
• Reductie carbonfootprint
• Beter bedrijfsresultaat
• ........... (ammoniak, dierwelzijn, 
biodiversiteit etcetera)



Voorbeeld studiegroep overzicht 
bodemoverschotten



Stikstofoverschot na de oogst:
maïsteelt moet beter

(voorbeeld studiegroep 1)  



Carbon footprint per kg FPCM 
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Verbeterplan
Carbonfootprint
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• Bedrijven groeien door in schaal, intensiteit en 
efficiency

• 50% produceert schoon grondwater

• Fosfaatonttrekking groter dan –bemesting

• Bijdrage actuele bemesting aan vervuiling 
oppervlaktewater zeer beperkt

• Gewasopbrengst stijgt; bemesting daalt

• Beste bedrijven voldoen aan doel carbonfootprint

• Nog veel verbetering mogelijk

Conclusies 2013 - 2016 
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www.vruchtbarekringloop.nl
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285 agrariërs
15 loonwerkers

Krachtig consortium



Groot actief netwerk



Organisatie

Stuurgroep

28 studiegroepen
- veehouders
- begeleiders

3 Kennisgroepen: 
Bodem, Water , 

Klimaat 
- veehouders
- begeleiders

Communicatieteam
Medewerkers van de 

partners

Boeren AdviesRaad

Projectteam



Boeren, loonwerkers, LTO afdelingen, 
RFC districten

Faciliteren en richting geven

Leren, verbeteren, sturen

LTO, FF, RFC, Rabo, WRIJ, Vitens, Provincie Gld. 
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• Achterhoek: gestart in 2014

• Overijssel: gestart in 2015

• Groningen, Friesland, Drenthe: gestart in 2016 

• Noord Holland: gestart in 2016

• Vallei en Veluwe: in voorbereiding

• Gelders Rivierengebied: in voorbereiding

• Brabant en Limburg: interesse

Groeiende beweging



• Niet één partij kan de vraagstukken op het 
platteland oplossen

• Samenwerken is de enige oplossing

• Bouw je project op vanuit de basis / de praktijk 

• Blijf continu werken aan Bottom-up sturing: 
inspraak, evalueren, enquêteren, consulteren.

• Richt je programma op het praktische 
handelingsperspectief van de boer

• Stel concrete doelen

• Verzamel data, lever harde bewijzen

Lessen 2013 - 2016 



•Duurzaamheid is nooit klaar
• Pro-actief inspelen op veranderende eisen en 
omstandigheden
• Bottom-up:

� problemen herkennen en analyseren
� praktische, effectieve, boervriendelijke 
oplossingen ontwikkelen
� bouwstenen aandragen voor beleid

• Kwaliteit verbeteren en borgen
• Continuïteitsperspectief bedrijven vergroten
• Band met de samenleving (omgeving) versterken
• Eigenaarschap bij de boeren

Naar een zelfstandige beweging



dier

water

bodem

biodiversiteit

klimaat

Ecologie

Werken aan 4 kringlopen

continuïteit

ontwikkelen

strategie

arbeid

inkomen

Bedrijf

verbonden

trots

waarden

toegang

transparant

Samenleving

bouwstenen

borgen

toetsen

ervaringen

cijfers

Beleid



Henk Jolink



• waarom doe ik mee
• wat is veranderd in de bedrijfsvoering
• wat levert het op
• wat kan ik er bestuurlijk mee



Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Bedankt voor uw aandacht


