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Bodem
  Inhoud bijeenkomsten:
  1. Introductie, beleid en achtergrond 
  2. Bodem als productiefactor en milieucomponent
  3. Veldexcursie: beoordelen en meten bodemkwaliteit
  4. Maatregelen bodemkwaliteit
  5. Integreren van maatregelen in je eigen bedrijfsplan

Mest
    Inhoud bijeenkomsten: 
    1. Introductie, beleid en achtergrond
    2. Bodem als productiefactor en milieucomponent 
    3. Mestbenutting en mestverwaarding 
    4. Veldexcursie: verwerking/verwaarding in de praktijk
    5. Integreren van maatregelen in je eigen bedrijfsplan
 

Voer
 
Inhoud bijeenkomsten: 
1. Introductie 
2. Eiwit van eigen land 
3. Reststromen en bijproducten
4. Excursie: kuiluitslag lezen, rantsoen, management 
5. Integreren van maatregelen in je eigen bedrijfsplan

Energie
Inhoud bijeenkomsten: 
1. Introductie, beleid en achtergrond
2. Energie-initiatieven in de praktijk 
3. Energiebesparing en energie-inkoop
4. Duurzame energieproductie: (on)mogelijkheden
5. Haalbaarheid van energieproductie voor je eigen bedrijf



Gebruik de masterclasses kringlooplandbouw om je eigen bedrijf te ontwikkelen!

Als jonge boer is het uitdagend en interessant om de komende jaren stappen te gaan zetten op het 
gebied van kringlooplandbouw. Hoe doe je dit, waar liggen de kansen voor je bedrijf en wie kan jou 
hierbij helpen? Voor de jonge boer die een vraagstuk heeft of behoefte aan verdiepende kennis op het 
gebied van kringlooplandbouw organiseren BAJK, ZLTO en FoodUp! Brabant in samenwerking met 
andere partners het project ‘Kringlooplandbouw’. Dit project sluit naadloos aan bij de ‘Transitietour’ 
van BAJK, ZLTO en FoodUp! Brabant. Via coachingsgesprekken krijgen jonge boeren daarbij de 
gelegenheid om zelf na te denken over de toekomst van hun bedrijf. 

Opzet 

Binnen het project ‘Kringlooplandbouw’ behandelen we 4 thema’s: mest, energie, voer en bodem. Je 
kiest zelf met welk thema je aan de slag wilt gaan! In de periode oktober 2019 t/m maart 2020 
organiseren we elke 2e donderdagavond van de maand een bijeenkomst. Per thema worden er 5 
bijeenkomsten georganiseerd, waarbij ook een excursie aan een toonaangevend bedrijf niet ontbreekt. 
Samen willen we op een praktische manier jou helpen om je bedrijf te ontwikkelen op het gebied 
van kringlooplandbouw. 

Enthousiast geworden? 

Wil jij met dit traject aan de slag en ben je gemotiveerd er 5 avonden aan te besteden?  Dan zien we je 
aanmelding graag voor 1 september 2019 via info@bajk.nl. Je kunt je voor maximaal één thema aan-
melden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen vindt er een selectieprocedure plaats. 
Deelname aan het traject is gratis! Je wordt wel elke bijeenkomst verwacht.



FoodUp! Brabant en ZLTO zijn hoofdpartners 
in het project. Graag helpen we jou vooruit 
met je ambities op het gebied van 
kringlooplandbouw!


