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Een vitaal platteland rond 
kringlooplandbouw

▪Voorstellen

▪Mondiale uitdagingen en ambitie WUR

▪Nieuwe slag in duurzaamheidsdenken

▪Team Circulariteit

▪Verbindingen Noord Nederland

▪Vertaling naar de praktijk; Fieldlabs en 
experimenteerruimte 

▪Vragen, discussie en suggesties



Wie staat er voor je



Mondiale uitdagingen en ambitie WUR



Nieuwe slag in duurzaamheidsdenken



Landbouw draait om en op grondstoffen



Kern van de kringloopvisie: doordenken = omdenken

VOEDSEL-ZEKERHEID

GRONDSTOF-ZUINIGHEID

• Frisse kijk op grondstoffen, boerenslim

• Optimale benutting van alle geproduceerde 
biomassa: van gezonde voeding tot meer 
(vierkantsverwaarding)

• Tot waarde brengen van reststromen door 
het terug te sluizen als grondstof 



Veilig en gezond; zorgvuldig!



Wat maakt kringlooplandbouw
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▪Verbindingen

▪Diversiteit

▪Verdienstelijkheid



Van “import” naar “kringloop” grondstoffen



Door verwaarloosde biomassa te verwaarden

▪ Circulaire Bemesters

▪ Circulaire Voeders

▪ Circulair Voedsel



Zonder vee geen kringlooplandbouw 



Veehouderij in kringlooplandbouw



Van concept naar praktijk: wat zijn de perspectieven?



Kringlooplandbouw als drager
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De bodem is de basis, grond is van waarde

▪ Organische stof

▪ Nutriënten

▪ Sporenelementen

▪ Bodemleven

• Geringe verliezen, emissies

• Bemesting op maat

• Betere waterhuishouding

• Klimaatmitigatie



Kringlooplandbouw: lagere voetafdruk

Mest: compost (feces) en 
mineraalconcentraten (urine) 
i.p.v. drijfmest en kunstmest

Diervoer: uit ruwvoer, 
gewasresten, voedselresten 
i.p.v. speciaal voeders. 

Gewas: stroken en 
wisselteelten met gemengde 
voedsel/voedergewassen. 



Het verhaal van de kringloopmest

Vers gescheiden mest (feces en urine)

Goed geconserveerde drijfmest

Digistaat uit vergisters



Het verhaal van het bietenblad

RuBisCo



Het verhaal van het kringloop-ei



Akkerbouw in kringlooplandbouw

▪ Optimale benutting akkers

▪ Gemengde teelten (stroken, wissel)

▪ Dubbeldoel gewassen

▪ Organische precisiebemesting

▪ Robuuste teelten, gezonde planten

▪ Natuur-inclusieve teelten

▪ Bodembeheer



Kringlooplandbouw is natuurvriendelijk

▪Betere bodemkwaliteit met rijkere biodiversiteit

▪Minder verliezen/emissies naar omgeving

▪Gemengde akkers en kruidenrijke weiden

▪Minder chemische hulpstoffen

▪Minder grondstof import, minder afwenteling

▪Heterogeniteit, diversiteit, veelzijdigheid



Landbouw maakt een prachtig boeren landschap



Op naar een verdienstelijk boeren landschap

▪Van Landbouw naar Landschap

▪Voedsel met een goed verhaal

▪Zonder overlast, naadloos passend

▪Verbinding stad en platteland

▪Diversiteit in verdienmodellen

▪Nieuwe coalities van producent tot consument

▪Aantrekkelijk voor jongeren

▪Zuivere waardering



Van meer massa, naar meer kassa!

LANDBOUW, WATER EN TOERISME 
VERBINDEN

▪ Toerisme vanwege prachtige streek, 
landschap

▪ Landbouw met (h)eerlijke 
streekproducten

▪Maakt de burger een ambassadeur van 
boer



De “circular economy” van kringlooplandbouw



Team Circulariteit

▪Food above feed

▪Use waste products

▪Use animals what 
they are good at



Team Circulariteit 
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▪Nieuwe baanbrekende ideeën aangaande resource 
security

▪Nieuwe verbindingen om concepten in doorbraken te 
beproeven

▪Nieuwe voorstellen voor onderzoek (van fundamenteel
tot praktisch)

▪Doorvertaling naar onderwijs (van curriculair tot 
professioneel) 
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Simkje Kruiderink

(LNV / WMR)

Jaap van der Meer

(WMR)

Evelien de Olde

(APS)

Adriaan Antonis

(WBVR)

Sander van den Burg 

(WEcR)

Geert Hoekstra

(WEcR)

Fleur Brinke

(WLR)

Klaas Jan van Calker

(WLR)

Ingrid van Huizen

(WLR)

Martijn Buijsse

(WLR)



WUR Circulaire landbouw Noord Nederland 



WUR Circulaire landbouw Noord Nederland 

▪ 1. Team circulaire landbouw – verbinding praktijk initiatieven Noord 
Nederland aan en terugbrengen in onderwijs

▪ 2. Zichtbaarheid vanuit partnerschap WUR in Noord Nederland

Onderzoek kennis en talent voor:

● Agro Agenda

● Regiodeal NIL

● HOA – UC – samenwerking RUG/WUR

● Provincies, gebiedscollectieven, initiatieven

▪ 3. Ondersteuning Dairy Campus verbreding kennispositie. Kraamkamer voor 
Noord Nederland/ Duitsland. Dairy gekoppeld aan gezonde omgeving. Bijv. 
Leeuwarden/ Greidhoeke Plus 



Inspire to create

Samenwerking Eytemaheert

▪Satelietbedrijf, geen
blauwdruk

▪Onderzoeksprogramma



Aan de slag, al-doende leren en inspireren

▪ Gebiedsgerichte initiatieven in partnerschap

▪ Met provincies, waterschappen en burgers

▪ In proefgebieden als inspiratie-hubs

Ondernemers

Overheid

Onderwijs/ 
onderzoek



Wat kan je als overheid betekenen? 

▪ Wet- en regelgeving op circulariteit aanpassen.

▪ Kennis over circulaire landbouw vergroten en verbreden middels 

onderzoek, onderwijs en bijscholing.

▪ Meer praktijkervaring met circulariteit opdoen door ruimte te geven aan 

initiatieven, van proeftuinen tot proefgebied

▪ Verbindingen arrangeren met lokaal maatwerk

▪ Integreren in gebiedsgericht en lokaal beleid (omgevingsvisie)
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Figuur 1. Status van transitie naar een duurzaam agrarisch bodembeheer in 
Nederland. De omvang van de cirkels geeft de relatieve status van de 
overgangsfase op basis van de professionele inschatting van de auteurs 
(Visser et al, submitted). De pijlen geven de richting voor de transitie aan, 
waarbij de groene pijl het pad beschrijft van het verschijnen van duurzaam 
agrarisch bodembeheer. De grijze pijl toont het pad voor ontwrichting en 
uitfasering van bestaande praktijken (Na Loorbach et al., 2017; in Visser et 
al. submitted)



Welke verbindingen zien jullie? Vragen & discussie 

▪Nieuwe baanbrekende ideeën 
aangaande resource security

▪Nieuwe verbindingen om concepten 
in doorbraken te beproeven 

▪Nieuwe voorstellen voor onderzoek 
(van fundamenteel tot praktisch)

▪Doorvertaling naar onderwijs (van 
curriculair tot professioneel) 
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Suggesties

▪Drie keer je naam (eventueel emailadres) gekoppeld 
aan: 

●Welke studierichting gedaan?

●Waar momenteel werkzaam?

●Welke Noordelijke Provincie woonachtig? 

▪Welke suggestie of inspiratie wil je WUR meegeven? 



Kringlooplandbouw,

krachtige kern van een vitaal & 

prachtig 

boeren landschap

Ingrid.vanhuizen@wur.nl


