
 

Wilt u meer inzicht in het bodemleven, de relatie tussen de bodem en het klimaat en  

het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid?  Doe dan mee met het project 

Vruchtbare Kringloop Gelderland en meld u snel aan! 

 

Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland laat zien dat een vitale bodem de basis is 

voor een vitaal platteland. Het project richt zich op efficiëntere mineralenbenutting en 

optimaler gebruik van de bodem. Dit leidt tot het verbeteren van de bodem- en 

waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid in de agrarische sector. 

Binnen het project is ruimte voor 300 agrarische ondernemers in Gelderland.  

 

Samenwerken aan kringlooplandbouw 

Een goede vruchtbaarheid van de bodem is belangrijk voor een 

goed bedrijfsresultaat en minder milieubelasting. In dit project 

kijken we naar de mineralenstromen op uw bedrijf en helpen 

uw vaardigheden te vergroten om de mineralenbenutting te 

analyseren en optimaliseren. Hier kan u uw voordeel mee doen 

in uw eigen bedrijfsvoering. 

In navolging van het succesvolle project Vruchtbare Kringloop 

Achterhoek kunnen agrariërs uit de rest van Gelderland nu ook meedoen! In het project 

Vruchtbare Kringloop Gelderland leert u meer over de benutting van mineralen en het 

verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Hierdoor wordt de landbouwproductie 

efficiënter en verbeteren we het watersysteem en het milieu. Daar heeft iedereen weer 

profijt van. 

Leren in de praktijka    aaaaa  aaaaaaa  aaaaaaaaaaaa    aaaaa    aaaaaaaaaaaa 

Agrariërs in de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom en het 

Rivierengebied kunnen meedoen. Er worden veldbijeenkomsten georganiseerd waar u 

in de praktijk ziet wat allemaal mogelijk is. Daarnaast werkt u met collega-agrariërs en 

loonwerkers in werkgroepen aan het optimaal inzetten van de KringloopWijzer. Op de 

deelnemende bedrijven worden nitraat- of fosfaatmetingen uitgevoerd en per groep 

wordt een bedrijfsplan opgesteld op het gebied van bodem, water en bemesting. U kunt 

zich ook verdiepen in de samenwerkingsmogelijkheden met andere sectoren of 

mogelijkheden naar meer natuurinclusieve landbouw. Hierbij schuiven melkveehouders, 

akkerbouwers, hokdierhouders, fruittelers en agrarische natuurverenigingen met elkaar 

aan tafel.  

Doe mee aan Vruchtbare Kringloop Gelderland! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhxfGCp87RAhWDMhoKHS5NBZEQjRwIBw&url=http://www.boerenverstand.nl/blog/diensten/kringlooplandbouw/&bvm=bv.144224172,d.d2s&psig=AFQjCNEtSZ6Dr9wXc_ZDCPlZNYyFiJlevg&ust=1484918494001989


  

www.vruchtbarekringloopgelderland.nl 

 

www.vruchtbarekringloopgelderland.nl 

Wat levert deelname aan het project u op? 

 

 Uw mineralenkringloop wordt geanalyseerd en u ontvangt advies over 

verbetermogelijkheden. 

 Dit levert voordeel voor de omgeving en uw portemonnee. 

 De resultaten bespreekt u aan de keukentafel of in een groep met collega’s. 

 Met nitraatmetingen op uw bedrijf krijgt u inzicht in de stikstofbenutting. 

 U ontvangt informatie over de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer en de 

vergoedingen hiervoor. 

 Met een bodemexpert gaat u aan de slag met een bodemplan. 

 U draagt uw steentje bij aan een toekomstgerichte duurzame landbouwsector. 

 

Wilt u mee doen? Dat kan! 

 

Als u mee doet, krijgt u, afhankelijk van uw ambitie, een programma aangeboden met 

studiegroepbijeenkomsten, excursies en thema- en veldbijeenkomsten over bodem, 

optimale gewassen, CO2 en graslandverbetering. Deelname kost €200,- excl. btw per 

jaar. U kunt zich aanmelden via http://vruchtbarekringloopgelderland.nl/aanmelden/  

Vruchtbare Kringloop wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

 

 

Een vitale bodem is de basis voor een vitaal platteland! 

http://vruchtbarekringloopgelderland.nl/aanmelden/

