Land- en Tuinbouw Organisatie Noord

Startbijeenkomst Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland op 19 maart
Kringlooplandbouw staat hoog op de agenda. Bij bedrijven en bij de agrarische sector. Daarom heeft LTO
Noord samen met provincie Zuid-Holland een project opgezet rond het thema Vruchtbare Kringlopen ZuidHolland. Benieuwd wat het u oplevert? Ga met ons in gesprek over de thema’s bodem, nutriënten,
biodiversiteit en techniek en laat u inspireren door gastsprekers: meteoroloog Reinier van den Berg en Frank
Verhoeven, eigenaar Boerenverstand.
Voor wie? Voor alle agrariërs in Zuid-Holland! Bent u melkveehouder, akkerbouwer, fruitteler, bollenboer, volle
grond groenteteler of houdt u vleesvee dan mag u deze dag niet missen want we willen weten wat jullie nodig
hebben om een volgende stap in de toekomst te maken.
Voor wie nog meer? Deze dag is ook bedoeld voor mensen in de keten die zich naast of met de agrariërs bezighouden met bodem, nutriënten, biodiversiteit en nieuwe technieken. Om uiteindelijk samen kringlopen te sluiten.
Waarom deze uitnodiging? Het project vruchtbare kringlopen Zuid-Holland is een groot project van 1,2 miljoen
euro. LTO Noord heeft de contouren van het project vastgesteld. Met daarin een aantal projecten die gedefinieerd
zijn. Hierover vertellen we tijdens de bijeenkomst en daar kan iedereen zich bij aansluiten. Maar…. er is ook nog
open ruimte en budget. Hiervoor zoeken we ideeën van de agrariërs zelf of goede ideeën uit de keten.
Datum: Dinsdag 19 maart 2019
Tijd:
10.00 uur tot 15.30 uur
Locatie: 't Manneke, Leeweg 33, 2651 CL Berkel en Rodenrijs
Doe mee! Klik hier om u aan te melden
Ga met ons in gesprek en laat u inspireren
Tijdens de bijeenkomst inspireren wij u over het thema vruchtbare kringlopen maar gaan ook met u in gesprek over
de thema’s bodem, nutriënten, biodiversiteit en techniek. Niet alles staat nog vast in dit project. Voor de invulling
daarvan hebben we u nodig!
Hoe kijken gastsprekers Reinier van den Berg (meteoroloog en bekend van RTL 4) en Frank Verhoeven (eigenaar
van Boerenverstand) naar het thema ‘Vruchtbare Kringlopen’, zij nemen u mee in hun verhaal over
kringlooplandbouw.
Het programma
9.30-10.00 uur

Inloop met koffie/thee

10.00-10.15 uur

Opening

10.15-11.00 uur

Reinier van den Berg - “Yes we can”
Hoe meer kennis ik kreeg van weer en klimaat, des te dieper beet ik mij vast in
de wereld van duurzaamheid. Klimaat en duurzaamheid, het heeft immers alles met
elkaar te maken. Wekelijks sta ik wel ergens op een podium. Al tientallen jaren. Vroeger
was het hoofdonderwerp het weer, soms in de meest extreme vormen.
Tornado’s bijvoorbeeld. Ik heb heel wat tornadojachten georganiseerd in Amerika.
Tegenwoordig inspireer ik het publiek vooral op het gebied van duurzaamheid.
Op welke vijf pijlers kunnen we een robuust, geloofwaardig en duurzaam beleid bouwen.
Wat zijn de kansen en de uitdagingen. Wat is de kracht van ‘de ander te groen af zijn’.
De slotconclusie is helder: Yes we can! Daar spreek ik me graag heel duidelijk over uit.
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11.00-11.30 uur

Frank Verhoeven van Boerenverstand
Boerenverstand is een adviesbureau wat al bijna 20 jaar werkt aan kringlooplandbouw.
Frank Verhoeven is een van de grondleggers van de BEX en later de Kringloopwijzer. Deze zomer heeft hij de regeringspartijen en de Minister mogen adviseren hoe
kringlooplandbouw in te vullen in het beleid. In de praktijk ziet hij het vooral misgaan bij
de commerciële rantsoenadviezen en vind hij dat de meeste kennis ontbreekt bij de
bodem en de voederwinning. Hij verbaast zich al vele jaren waarom er nog steeds een
inkomensverschil zit in puur en alleen de voerkosten tussen melkveehouders bij gelijke
intensiteit. Verhoeven zal uit de doeken doen hoe meer te verdienen met kringlooplandbouw. (Voor meer informatie kijk alvast op: www.boerenverstand.nl,
www.kringlooplandbouw.nl en www.mijnrantsoenwijzer.nl)

11.30-12.45 uur

Themaronde 1
Samen in gesprek - Themarondes
U kunt op deze dag bij twee thema groepen aanschuiven. Bij elk thema vertellen we iets
over de achtergrond van het thema en het project dat daar uitgevoerd gaat worden.
Daarna is er bij elk thema ruimte om ideeën, wensen en suggesties aan te dragen
vanuit alle agrarische sectoren. En samen te kijken wat er nodig is om het thema tot
een succes te maken. Gericht op het sluiten van kringlopen met en tussen agrarische
sectoren.
Thema Bodem
Uitleg over het project: ‘Bodemleven in relatie met de bodemgesteldheid bij
benutting van de kringlopen’. Door op een andere manier naar de bodem te kijken
binnen het op te richten samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren ontstaan
er nieuwe inzichten in bodembeheer. De koppeling tussen sectoren en traditioneel en
biologisch rond de bodem is nieuw.
Thema Nutriënten
Uitleg over het project: ‘Effect van digestaat in de kringloop’. Effect van het toedienen
van digestaat op gewaskwaliteit, bodemleven en gewasproductie meten voor grasland
en verschillende akkerbouwproducten gedurende 3 seizoenen en zodoende
ketensamenwerking te bewerkstelligen.
Thema Biodiversiteit
Uitleg over het project: ‘Effect van luchtdruk zaaimachine op biodiversiteit’.
Ontwikkelen van een demo maïszaaimachine op luchtdruk die zonder grondbewerking
maïs en andere gewassen kan zaaien en meten wat het effect is op de bodemkwaliteit
en biodiversiteit.
Thema Nieuwe techniek
Van digitalisering in de landbouw naar innovatie kansen voor de boer! FarmHackNL
brengt ICT en landbouw bij elkaar. Welke IT-vraagstukken liggen er bij de ZuidHollandse agrariërs? En hoe kunnen maatschappelijke opgaven vertaald worden in
innovatiekansen. Welke rol speelt Big-data en Precisielandbouw.

12.45-13.30 uur

Lunch van Zuid-Hollandse producten

13.30-14.45 uur

Themaronde 2
Thema Bodem
Uitleg over het deelproject ‘CO2-balans - blauwdruk voor bedrijfsscan’.
Door met verschillende partijen te kijken naar wat er gedaan wordt op het vlak van CO2balans in Zuid-Holland wordt er een start gemaakt met de opzet van een nieuwe
deelproject. Vragen op is de Fruitteelt of akkerbouw in Zuid-Holland CO2 positief?
Rest idem als thema ronde 1
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14.45-15.15 uur

Terugkoppeling samen met Frank Verhoeven

15.15-15.30 uur

Afsluiting en gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Mocht u nu al vragen of suggesties voor de vruchtbare kringlopen in Zuid-Holland hebben, dan nodigen wij u van
harte uit deze al te delen via: ewesteneng@ltonoord.nl.
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