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Kringloopcertificaat voor melkveehouders in Midden-Limburg
Studiegroepen aan de slag voor een duurzamere bedrijfsvoering
In 2013/2014 ging het project kringlooplandbouw voor melkveehouders in MiddenLimburg van start. In twee studiegroepen van in totaal 23 melkveehouders is men met dit
thema aan de slag gegaan. Deze bedrijven zorgen voor innovatie en voor uitstraling naar
andere bedrijven zodat de kringlooplandbouw in heel Limburg verder kan worden
uitgebouwd. In het voorjaar wordt aan de deelnemende bedrijven het kringloopcertificaat
uitgereikt.
Kringlooplandbouw
Een goed renderende en schonere melkveehouderij
is een voorwaarde voor het behouden van een open
en afwisselend buitengebied in Midden-Limburg. De
melkveehouderij is in Limburg een belangrijke
economische drager en in sterke mate
gezichtsbepalend. Binnen het project
“Kringlooplandbouw, aan de slag met veehouders in
Midden-Limburg” wordt het boerenvakmanschap
bevorderd: schoon en zuinig boeren.
De stichting Bronsgroen is in samenwerking met
Boerenverstand, DMS en communicatiebureau
Frank&Frij aan de slag gegaan. Naast Bronsgroen
wordt het project ook gefinancierd door de provincie
Limburg (LLtL).
Bijeenkomsten
De twee studiegroepen hebben in totaal 4 bijeenkomsten en excursies gehad. Tijdens de
bijeenkomsten zijn ervaringen uitgewisseld aan de hand van bedrijfseigen cijfers van de
deelnemers. “In deze cursus kun je veel van elkaar leren, iedereen doet weer wat anders”
aldus een van de deelnemers. De kleine groepen maakten het mogelijk om praktische zaken
op te pakken. De studiegroepen richten zich voornamelijk op bewustwording en boden veel
praktische handvatten om op het eigen bedrijf aan de slag te gaan. Cijfers over de
bedrijfseigen kringloop, de bodemconditie en het rantsoen van de dieren kwamen aan de
orde.

Kringloopcertificaat
In het voorjaar wordt het kringloopcertificaat uitgereikt.
Met dit certificaat wordt in één oogopslag duidelijk wat de
huidige duurzaamheidsprestaties van het bedrijf zijn.
Handig voor de boer, maar ook handig voor overheden
zoals de provincie en het waterschap die boeren zo
kunnen scoren en mogelijk belonen voor hun duurzame
inspanningen.

Vervolg
De twee studiegroepen gaan in 2015 verder. Kennis opdoen en in de praktijk toetsen en
ervaringen delen zijn hierbij nog steeds van belang. De onderwerpen die aan bod komen
zijn: kringloopwijzer (evenwichtsbemesting), rantsoenwijzer (diergezondheid en
dierdagdosering), kostprijsberekeningen en biodiversiteit en inrichting van het landschap. De
bijeenkomsten zullen ook in het teken staan van samenwerking met akkerbouwers.
Meer info: www.kringlooplandbouwlimburg.nl en www.boerenverstand.nl

GreenBrains kennisvouchers
Openstelling kennisvouchers voor MKB-bedrijven in de Keyport 2020 regio
Voorop lopen en als ondernemer uw marktpositie versterken valt niet mee. Kennis en
kunde zijn daarbij onmisbaar. Greenbrains ondersteunt in de Keyport 2020 regio
innovaties op het gebied van agro en food en aanverwante bedrijvigheid. Onder meer
door aan te kloppen bij het Kennisloket of door het beschikbaar stellen van
kennisvouchers. Keyport 2020 maakt het mogelijk door in de periode van 1 januari 2015
tot 1 juli 2016 in verschillende tranches kennisvouchers beschikbaar te stellen. De eerste
tranche gaat open van 23 februari tot 1 maart.
GreenBrains
Het samenwerkingsverband GreenBrains heeft als doel
ondernemers te ondersteunen en oplossingen te bieden voor de
meest uiteenlopende kennis- en innovatievragen. Partners hierin zijn:
Wageningen UR, HAS Hogeschool, Fontys Hogescholen Venlo
en CITAVERDE College. Op termijn sluiten Gilde Opleidingen en
Universiteit Maastricht ook aan. GreenBrains biedt een passend
antwoord op veel ondernemersvragen en ontsluit toepasbare kennis.
Voor ondernemers uit de regio Keyport 2020 en al eerder voor
ondernemers uit de regio Greenport Venlo!
Kennisvouchers
Met de kennisvouchers kunnen ondernemingen die gevestigd zijn in de regio Keyport 2020
kennis inkopen bij GreenBrains aangesloten kennisinstellingen. Een voucher maakt het dus
eenvoudiger om toegang te krijgen tot kennis. Ondernemers kunnen hiermee innovaties

sneller realiseren. Een project kan voor een voucher in aanmerking komen als de vraag van
de onderneming door de bij GreenBrains aangesloten kennisinstelling deze kan
beantwoorden of er nader onderzoek naar kan verrichten. De voucher vertegenwoordigt
een waarde van €7500, waarvan €5000 subsidie en €2500 eigen bijdrage.
Kennisloket
Ook als een vraag van een onderneming niet voor een voucher in aanmerking komt, of als de
regeling nog niet of niet meer open is, kan het toch aantrekkelijk zijn om met het Kennisloket
GreenBrains te overleggen. Ze kunnen ondernemers verder helpen met hun vragen, via de
inzet van studenten of via hun netwerk van innovators.
Informatie
Informatie over GreenBrains en de voucherregeling is te
vinden op de site van Keyport www.keyport20202.nl en
natuurlijk op de site van GreenBrains www.greenbrains.nl
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