Kringlooplandbouw in de Praktijk

Boerenverstand en Food Hub presenteren:
Nieuwe opleiding: Kringlooplandbouw in de Praktijk
Als professional werkzaam in de landbouw (landelijk gebied, ruimtelijke ontwikkeling,
natuur, water en milieu, bodem en energie) heb je te maken met grote uitdagingen:
fosfaatreductie, verminderen van de depositie van ammoniak, PAS, Natura2000. Maar ook
met de klimaatdoelstellingen, het bevorderen van biodiversiteit en het verminderen van de
ecologische voetafdruk van ons voedsel. Kringlooplandbouw biedt oplossingen om
bodemvruchtbaarheid te verbeteren en efficiëntie te verhogen. Voorlopende
kringloopboeren laten al vele jaren zien dat economie en ecologie hand in hand kan gaan,
maar hoe krijgen we ook het peloton in beweging? In de opleiding Kringlooplandbouw in
de Praktijk kom je in contact met innovatieve boeren en leer je kennis over
kringlooplandbouw te ontsluiten. Je krijgt handvatten om deze kennis toe te passen in je
beleidswerk, in wetgeving en in projecten.

Doel
1. Vergroot je kennis over kringlooplandbouw
2. Pas kennis praktisch toe met behulp van transitietheorie en design-thinking
3. Leer van innovatieve kop/voorlopers uit de praktijk
4. Indentificeer oplossingen voor prangende beleidsdoelen
5. Schop in de grond, handen in de stront
6. Persoonlijke begeleiding door inhoudelijke- en procescoaches
7. Versterk je innovatiekracht

Doelgroep
Beleidsprofessionals landbouw, landelijk gebied, ruimtelijke ontwikkeling, natuur, water en
milieu, bodem en energie.

Programma
1e Bijeenkom st (Kringlooplandbouw: theorie en tools):
10:00 - 17:00
-

Kennismaking

-

Alle achtergronden en ins-en outs van kringlooplandbouw

-

Kringlooplandbouw van “marge naar mainstream” (THEORIE TRANSITIE)

-

Uitleg van het instrument kringloopwijzer; de berekeningswijze, betrouwbaarheid en
de borging

-

Al het beleid rond bodem, plant, dier en mest, rond N, P en C in de landbouw

-

Een beleidsambtenaar met veel ervaring rond kringlooplandbouw zal zijn
persoonlijke verhaal komen toelichten

Aan het einde van de bijeenkomst selecteert u een case voor uzelf om mee aan de slag te
gaan (bijvoorbeeld hoe past kringlooplandbouw in de Programmatische Aanpak Stikstof?)
Sprekers: Joris Lohman (Food Hub), Frank Verhoeven (Boerenverstand), Arnout Venekamp
(Provincie Drenthe)
2e Bijeenkom st (O ntm oet de kringloopboeren):
10:00 - 17:00
-

Bezoek aan twee kringloopboeren: verder de diepte in, discussiëren en vragen
stellen

-

Op een van de bedrijven zoomen we in op de bodem (-vruchtbaarheid, de
bodembiologie, uit-en afspoeling en waterkwaliteit).

-

Op het andere bedrijf zoomen we in op de koe (excretie, ammoniak,
diergezondheid, voerspoor, fosfaat in het krachtvoer)

-

Tijdens de lunch presenteert u alvast kort uw case zodat deze verder aangescherpt
kan worden.

Experts: Erik Smale (Boerencoach) en Coen ter Berg (bodemkundige)

3e Bijeenkom st (Uw eigen case):
10:00 - 17:00
-

Werksessie “van marge naar mainstream”

-

Uitwerken van uw case samen met een kringloopexpert

-

Presentatie van uw case aan de groep

Begeleiding: Kringloopexperts

4e Bijeenkom st (IM PLEM ENTATIE KRINGLO O PLANDBO UW O P DE
W ERKVLO ER):
Dagdeel
-

We komen op uw werkplek, wij introduceren kringlooplandbouw voor uw collega’s, u
presenteert uw eigen case

-

1

Discussie met collega’s: hoe kan kringlooplandbouw het beleid versterken?

Kennis Kringlooplandbouw

Centrale locatie

23 maart

in Nederland
2

In de Praktijk

bezoek 2

13 April

bedrijven en
ontmoet
experts
3

Zelf cases uitwerken

Centrale locatie

4 mei

in Nederland
4

+ InHouse sessie met collega’s

InHouse

In overleg

Verwachting
●

Na het doorlopen van deze opleiding ben je op de hoogte van alle actuele
ontwikkelingen.

●

Je kent de ins-en outs van de kringlooplandbouw

●

Je hebt contact gelegd met innovatieve kringloopboeren- en experts

●

Je gaat met je poten de modder in en ervaar de kansen en uitdagingen van
kringloopboeren

●

Je krijgt handvatten en tools aangereikt om kringlooplandbouw in het beleid verder
te implementeren

●

Je hebt je netwerk uitgebreid met voorlopers en innovatieve praktijkprojecten

Achtergrond Boerenvestand en Food Hub
Over Boerenverstand
Sinds 2005 is Boerenverstand actief in de duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling.
Naast ons vaste team van adviseurs, hebben we een uitgebreid netwerk waaronder een
groep Boerencoaches. Samen pakken we op een pragmatische manier vraagstukken
rondom duurzame en economisch rendabele landbouw en een vitaal platteland op.
Boerenverstand is mede grondlegger van kringlooplandbouw en de kringloopwijzer. In tal
van projecten door heel Nederland is kennis opgedaan rondom thema’s als duurzaam
bodembeheer, biodiversiteit, voerspoor, ammoniak, mestaanwending, stallen, enz.
Boerenverstand werkt ook voor melkfabrieken om vorm en inhoud te geven aan hun
duurzaamheidsprogramma’s. Voor meer informatie: www.boerenverstand.nl
Over Food Hub
Food Hub maakt opleidingen, trainingen en vernieuwende vormen van voedseleducatie. In
opdracht of op eigen initiatief, en altijd samen met een groot netwerk van veranderaars en
koplopers uit alle schakels van de voedselketen, van boer tot beleidsmaker, van retailer tot
ondernemer. Food Hub helpt bedrijven, overheden, sectoren en professionals om de
veranderende wereld van voedsel en landbouw beter te begrijpen en is gespecialiseerd in
het begeleiden van innovatie- en veranderingstrajecten. Food Hub is opgericht door Joris
Lohman en Joszi Smeets.

Praktische informatie
Voertaal:

Nederlands

Data:

23 maart, 13 april, 4 mei en een inhouse sessie

Tijd:

tussen 10:00 en 17:00, en een inhouse sessie

Locatie:

Diverse boerderijen door het hele land

Prijs:

De opleidingskosten bedragen €1395 euro exclusief BTW (inclusief
inschrijfkosten, koffie, thee en lunch en exclusief reiskosten).

Op de website www.kringlooplandbouw.nl hebben we alle achtergrondinformatie
verzameld.

