
Vruchtbare Kringloop; 
vanaf het begin  
een succesverhaal

Vruchtbare Kringloop was één van de eerste projecten die onder 

de paraplu van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer viel. En door 

de heldere en praktische aanpak één van de succesvolste: er lopen 

in bijna alle provincies Vruchtbare Kringloop-projecten. Gedurende 

een aantal jaren leren agrariërs van elkaar en experts over 

kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer. Door te 

werken met de KringloopWijzer krijgen de deelnemers meer inzicht 

in hun bedrijfsvoering en kunnen ze beter sturen voor een beter 

bedrijfsrendement. Met Vruchtbare Kringloop halen we positieve 

resultaten, de aanpak werkt!

Regiomanager Judith Snepvangers, LTO Noord regio Oost

“In de projecten van Vruchtbare Kringloop gaan boeren met elkaar op zoek naar nieuwe kennis en 

praktijkervaringen voor de opgaven van morgen en overmorgen. Vanuit de eigen bedrijfsvoering kunnen 

deelnemers nieuw ‘gereedschap’ ontdekken dat past bij hoe zij boeren. Dat levert langjarige winst 

voor de boer én voor de omgeving op. De kracht van Vruchtbare Kringloop zit ‘m wat mij betreft in de 

samenwerking tussen partners met verschillende achtergronden en behoeften en de aansluiting bij wat 

ondernemers in gebieden willen en nodig hebben. Ieder VK-project is daarom anders en uniek, maar wel 

met gelijke ambitie: toekomstbestendige boeren.”

Vruchtbare Kringloop Gelderland 
Met het project Vruchtbare 
Kringloop Gelderland (VKG) 
werkten agrariërs aan een vitale 
bodem: dat is immers de basis voor 
een vitaal platteland. Het project is 
in 2019 afgesloten. 

Vruchtbare Kringloop Achterhoek 
Na zes succesvolle projectjaren gaat Vruchtbare 
Kringloop sinds 2020 verder als boerenvereniging. 
In 6 jaar tijd hebben de VKA-deelnemers gewerkt 
aan thema’s als eiwit van eigen land, duurzamer 
bodem- en waterbeheer en kringlooplandbouw. 

Vruchtbare Kringloop Overijssel 
In Vruchtbare Kringloop Overijssel 
(VKO) werken Overijsselse 
melkveehouders aan het 
verbeteren van de vruchtbaarheid 
van hun bodem. VKO wil 
melkveehouders inspireren en 
faciliteren om efficiënter met de 
mineralen op hun bedrijf om te 
gaan. Het project loopt tot 2021. 

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland 
Vruchtbare Kringloop Noord-Holland 
(VKNH) wil de kringlooplandbouw en 
het duurzaam bodem- en waterbeheer 
stimuleren. Het project wil agrarische 
ondernemers inspireren en faciliteren 
in het creëren en benutten van 
kansen om hun bedrijven verder te 
verduurzamen en ‘toekomstproof’ te 
maken. Het project in Noord-Holland is 
in 2019 afgesloten. 

Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland 
Friese, Drentse en Groningse melkveehouders gaan in Vruchtbare Kringloop 
Noord-Nederland (VKNN) aan de slag met een optimaler gebruik van de 
bodem en efficiëntere mineralenbenutting. Dat is niet alleen goed voor de 
bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit, maar ook voor de resultaten 
van het melkveebedrijf. Het project is in Noord-Nederland verdeeld in 
verschillende projecten per provincie. 

Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland 
Provincie Zuid-Holland stimuleert met het project Proeftuin Vruchtbare 
Kringlopen, LTO Noord om samen met de agrariërs van de verschillende 
sectoren nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten om kringlopen te 
sluiten. Met als doel concrete praktijkgerichte activiteiten te ontwikkelen om 
samen aan de slag te gaan met het sluiten van kringlopen.
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