
Kiezen voor kringlopen

 17 oktober 2012 
 9e innovatiedag 
‘Kiezen voor kringlopen’ 
Locatie   
Veenweiden Innovatiecentrum,
Oude Meije 18, 3474 KM Zegveld

Tijd
09.30 tot 15.30 uur

Focus op bodem Grasproductie verhogen Prestaties belonenMest opwaarderen

Kringloop-
landbouw = 
duurzaam 
boer blijven!



Geachte relatie,

Samen met ETC en Boerenverstand organiseren het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) 
en PPP-Agro Advies  de  9e  innovatiedag ‘Kiezen voor Kringlopen’. Deze dag staat 
volledig  in het teken van het werken aan en met kringlopen op uw bedrijf.
 
‘Kringlooplandbouw is een bedrijfsvoering die is afgestemd op het gebruik en hergebruik en 
productie van de op het bedrijf aanwezige hulpbronnen zoals water, zonlicht, mineralen, 
arbeid, organische stof en energie.’ Efficiënt gebruik in elke schakel  van de kringloop  
leidt tot een beperkt verlies van bijvoorbeeld stikstof naar het grondwater en in de lucht.  
Bovendien voorkomt een efficiëntere kringloop de mestafzetkosten. Meer melken tegen 
lagere  mesatafzetkosten en een hoger saldo. We zullen u laten zien dat ‘werken in kring-
lopen’ ook financieel voordeel op kan leveren! 

Programma
In het ochtendprogramma staan we stil bij stikstof en fosfaat efficiëntie en het financieel 
rendement. Bovendien nemen we u mee in de mogelijkheden kringlooplandbouw te belonen 
in bijvoorbeeld het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Na de lunch maken we een verdiepingsslag in de kringloop. Centraal staan het efficiënt 
voeren van het bodemleven, de koe  en de consequenties voor gras en melkproductie.  
Ook bespreken we enkele innovaties die de kringloop nog efficiënter maken.

Aan de dag zijn voor u geen kosten verbonden. Alleen voor de lunch vragen we een  
vergoeding van 10 euro. Opgave vooraf is gewenst, doe dit bij b.meerkerk@ppp-agro.nl 
onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en aantal personen.

We zien u graag op woensdag 17 oktober!

Team ETC Adviesgroep. PPP-Agro Advies, Boerenverstand en VIC

www.etc-adviesgroepnederland.org | www.ppp-agro.nl | www.bvboerenverstand.nl |  
www.veenweiden.nl

Deze dag is mogelijk door een  
bijdrage van de provincie Utrecht


