VLB KringloopAcademie VII
Basistraining: de werking van de KringloopWijzer
Met de KringloopWijzer wordt de mineralenefficiëntie op bedrijfsniveau in beeld
gebracht. Hiermee is sturen op de benutting van mineralen en dus besparen op voeren kunstmestaankoop en/of mestafvoer mogelijk. Bovendien biedt de
KringloopWijzer de mogelijkheid om als sector binnen de vastgestelde
milieurandvoorwaarden te blijven en verantwoord te kunnen ontwikkelen.
De VLB heeft reeds zes KringloopAcademies georganiseerd. Vele VLB-adviseurs
hebben de Academie naar tevredenheid doorlopen. In het voorjaar van 2018 start de 7e
KringloopAcademie.
Doelgroep:
• (junior) adviseurs die actief zijn in de melkveehouderij, met minimale ervaring in het invullen
van de KringloopWijzer.
Doel:
•
•

Ervaring opdoen met het goed invullen van de KringloopWijzer (kwaliteit input bepaalt kwaliteit
output).
Kunnen interpreteren op aannemelijkheid van de uitkomst i.r.t. de bedrijfssituatie.

Aantal deelnemers:
• Max. 25 (op volgorde van aanmelding, waarbij deelnemers van een VLB-organisatie voorrang
hebben)
Duur:
• Drie bijeenkomsten. Tussendoor wordt verwacht dat de deelnemers huiswerk maken in de vorm
van het invullen/oefenen met de KringloopWijzer(s).
Data/Locatie:
Bijeenkomst 1:

Bijeenkomst 2:

Bijeenkomst 3:

CONTEXT - De KringloopWijzer & het invullen
• Woensdag 7 februari 2018 | Aanvang 15:30 | Afsluiting 20:30 | incl. diner
• Fletcher Hotel de Wipselberg-Veluwe, Beekbergen
Toepassing in de praktijk | De rekenregels | Interpretatie van de uitkomsten
• Woensdag 7 maart 2018 | Aanvang 13:00 | Afsluiting 20:00 | incl. diner
• De Marke Hengelo (GLD), inclusief rondleiding op De Marke
VARIATIES – KringloopWijzer als Managementinstrument
• Donderdag 29 maart 2018 | Aanvang 15:30 | Afsluiting 20:30 | incl. diner
• Fletcher Hotel de Wipselberg-Veluwe, Beekbergen
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VLB KringloopAcademie VII
Basistraining: de werking van de KringloopWijzer
Docenten:

Barend Meerkerk – PPP-Agro Advies. Barend is een zeer ervaren docent die veel
praktijkkennis combineert met de kunst om de materie goed uit te leggen. Hij is
als voorzitter van het gebruikersoverleg KringLoopWijzer en als adviseur bij
Koeien en Kansen betrokken bij de ontwikkeling van de KringLoopWijzer.

Jaap Gielen – Countus. Jaap is specialist melkveehouderij en zeer ervaren op het
gebied van mest- en mineralenmanagement. Als adviseur is hij betrokken bij de
implementatie van de KringLoopWijzer in de praktijk en de verkenning van
bedrijfsspecifieke normen met de KringLoopWijzer.

Zwier van der Vegte – De Marke. Het melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo
(gld) verzamelt op wetenschappelijke wijze veel gegevens over mest- en
mineralenmanagement. De presentaties van Zwier kenmerken zich door de
praktische wijze waarop deze kennis vervolgens wordt gedeeld.

Kosten:

€ 950,- excl. BTW

Aanmelden:

voor 31 januari 2018 via https://goo.gl/forms/8F8bmRYYzuwLpGcf1
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