
Kringloopboeren 
in de IJsseldelta
Gevorderde cursus ‘Van Kringloop-
wijzer naar kringloopboer’

Gebiedscoöperatie  
stimuleert kringlooplandbouw
De Gebiedscoöperatie IJsseldelta ziet Kringlooplandbouw 

als fundament voor een rendabele en duurzame landbouw 

in de IJsseldelta. Dit leidt tot ecologisch en economisch 

duurzame bedrijven met kwaliteitsproducten van een 

gezonde bodem. Dit betekent: sterke boerenbedrijven, 

vruchtbare bodem, schoon water, minder uitstoot, beter 

voor het klimaat, gezonde koeien, kruidenrijke graslanden 

en meer biodiversiteit.

Om dit te bereiken stimuleert en ondersteunt de 

Gebiedscoöperatie agrariërs met kennis, advies en 

studiegroepen om optimaal rendement te halen uit 

kringlooplandbouw. Samen met de onafhankelijke 

boerencoaches van de IJsseldelta wordt gewerkt aan pilots, 

het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van de 

bewustwording bij alle boeren in het gebied. Aangezien vele 

van u al meerdere jaren deelnemen, zijn er ook meerjaren 

cijfers beschikbaar en kan er meer diepgang bereikt worden.

In deze gevorderde cursus gaan we er een tandje bijzetten: 

meer sturen op de bedrijfscijfers en meer diepgang 

via onafhankelijke sprekers en excursies naar voorloop 

kringloopboeren. Het traject wordt afgesloten met het 

IJsseldelta kringloopcertificaat. 

Doelgroep 
Deze gevorderde cursus is exclusief bedoeld voor 

melkveehouders in de IJsseldelta (gemeenten 

Kampen, Zwolle en Zwartewaterland) die nog meer 

rendement via kringlooplandbouw willen halen. Als 

deelnemer dient u lid te zijn van één van de leden van 

de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. Het overzicht van 

de leden vindt u op de website www.gcijsseldelta.nl

Mee doen
Inschrijven kan via de Gebiedscoöperatie IJsseldelta: 

info@gcijsseldelta.nl



PROGRAMMA
De gevorderde cursus ‘Van kringloopwijzer naar 

kringloopboer’ bestaat uit vijf bijeenkomsten die 

plaatsvinden in de periode februari tot en met november 

2017. In de zomer vindt een excursie plaats. De 

bijeenkomsten zijn steeds van 10.00 t/m 15.30 uur waarbij 

het gastbedrijf de lunch verzorgt. De cursus wordt verzorgd 

door Daan Heurkens van Boerenverstand en Willem van 

der Ham van Dirksen Management Support en wordt 

afgesloten met de uitreiking van het kringloopcertifi caat.-

Februari 2017
Bemestingsplan aan de hand van bodemanalyses en 

kuilanalyses, het opstellen van een bemestingsplan voor 

de 1e snede op perceel niveau. Betere inzet van drijfmest 

en kunstmest voor een optimale ruwvoerkwaliteit. 

Maart/april 2017   
Kringloopwijzers: De cijfers van 2016 bespreken, 

analyseren en hoe de resultaten verder te verbeteren in 

2017.

Juni 2017
Excursie, thema bodem. Met een bodemkundige gaan 

we dieper in op bodemsignalen en hoe de bodemconditie 

verder te verbeteren. 

(begin) September 2017
Rantsoen en voereffi  ciëntie. Het winterseizoen zit er 

weer aan te komen, wat voor voer moet er besteld 

worden? Een praktische bijeenkomst waarbij de 

rantsoenen besproken worden door een (onafhankelijk) 

veevoerexpert.

November 2017
Kringloop-voorspeller 10 van de 12 maanden zijn 

voorbij, de mais is geoogst, tijd om een prognose van de 

jaarwinst (BEX/kringloop winst) op te stellen. In deze 

bijeenkomst ook aandacht voor het (bijstellen van) het 

winterrantsoen.

Kosten
Bijdrage per deelnemer € 968,-  
(uitgaande van minimaal 10 deelnemers)

Financiering
Gebiedscoöperatie € 418,-  

Uw eigen bijdrage  € 550,-


