
Verslag Workshop Kringlooplandbouw, Circulaire Economie en Ketens 

De ‘workshop’ vond plaats tussen de kratten in de 

schuur van De Beleving in Zeewolde. Soms 

kwamen de kittens even om de hoek gluren of er 

nog een stoel vrij was… 

De inleiding, verzorgd door Angelique Hoek van 
Provincie Flevoland, liet zien waar de landbouw 
staat in alle transities die er op dit moment spelen: 
namelijk er middenin!! Verder werd aan de hand 
van het model van Pieter Jelle Beers (Welke 
nieuwe businessmodellen geven de landbouw 
toekomst?) uitgelegd welk transitiepad 
meerwaarde kan opleveren voor de agrarische 
ondernemers en in welk kwadrant van het model 
de transities passen. Ook kwam de hulp die de 
provincie kan bieden aan de orde. 
 
Daarna was het de beurt aan de gastsprekers: 
 
Johan Leenders liet zien waar hij is opgegroeid en legde duidelijk uit welke transitie het bedrijf al heeft 
doorstaan (het heeft al een ster Beter Leven voor zijn scharrelvleeskippen) en waar hij heen wil als 
producent van de Kringloopkip en toekomstig biologisch landbouwbedrijf. Hij gaat voor een ketenconcept 
waarin iedereen netjes kan verdienen: de vermeerderaar, de broederij, hijzelf als kippenboer en ook de 
slachterij en afnemers. Samenwerking door de hele keten heen, voor een continu beter product, dat is 
wat me aanspreekt en die boodschap wil hij uitdragen, vertelt Johan. 
 
Daarna vertelde Henk Janknegt over zijn experimenten met reststromen als bron van nutriënten en de 
nutriëntenbenodigdheden van zijn gewassen. Hij toonde duidelijk met getallen aan dat door het gehalte 
stikstof (N) in de voeding van de gewassen te variëren zijn opbrengst en daarmee zijn inkomsten duidelijk 
worden beïnvloed. Het experiment heeft nu 1 jaar geduurd en zal volgend jaar worden voortgezet. 
 
Last-but-not-least vertelde Eva Flantua over haar onderzoek naar de Gastronomie in Flevoland dat zij 
heeft uitgevoerd aan de University of Gastronomic Sciences in Pollenzo, Italië. Zij probeert hiermee de 
keuken van Flevoland op de kaart te zetten en benadrukt dat de korte ketens in Flevoland hiervoor heel 
belangrijk zijn.  
 


