
De KringloopWijzer is een managementtool om uw bedrijf op mest- en mineraalniveau naar 

een hoger plan te tillen. Het laat u als agrariër zien hoe u uw mineralen benut. De Kringloop-

Wijzer geeft aan hoe uw bedrijf scoort op het gebied van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen. 

Daarmee is het een belangrijk hulpmiddel om ervoor te zorgen dat de agrarische sector zich 

ook na 2015 kan ontwikkelen.

Niet voor niets steunen veel partijen in de agro-
keten het initiatief van de KringloopWijzer: zij 
hebben het convenant ‘Sturen op mineralen-
efficiëntie via de KringloopWijzer’ ondertekend.

 DE KRINGLOOPWIJZER:
•  Maakt uw ‘kringloopprestaties’ inzichtelijk 

op gebied van vee, mest, bodem en gewas.
•  Signaleert de sterke en aandachtspunten op  

het gebied van de mineralenefficiëntie in  
uw bedrijf.

•  Leidt tot hogere gewasopbrengsten of  
minder verliezen van mineralen.

•  Beloont vakmanschap en geeft ruimte voor 
ondernemerschap.

•  Gaat uitputting van uw landbouwgronden  
tegen.

•  Laat zien dat u maatschappelijk verantwoord 
produceert.

•  Geeft inzicht in het onderdeel waar u de 
meeste optimalisatie mogelijkheden heeft.

• En bespaart kosten.

De KringloopWijzer 
verhoogt de efficiëntie 
op uw bedrijf

De ondernemende mens centraal



Disclaimer
Hoewel tijdens het samenstellen van deze leaflet de uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Alfa Accountants en 
Adviseurs niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Overnemen en 
vermenigvuldigen van de inhoud van dit leaflet is toegestaan met bronvermelding.

DE KRINGLOOPWIJZER VERHOOGT DE EFFICIËNTIE OP UW BEDRIJF

www.alfa.nl

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie 
voor het midden- en kleinbedrijf en de agrarische 
sector. Alfa is voor haar klanten een partner in het 
ondernemerschap. Met 30 vestigingen is Alfa thuis 
in iedere regio. 

Ruim 800 medewerkers beschikken over deskundig-
heid, kennis en inzicht om in te spelen op de behoeftes 
van de ondernemer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Alfa Accountants en Adviseurs
Agro Business Park 85-87
6708 PV Wageningen
Telefoon 088 2531000
Fax 088 2531001
info@alfa.nl
www.alfa.nl

BEDRIJFSSPECIFIEKE GEBRUIKS-
NORMEN
Als u efficiënt omgaat met mineralen, kan er 
ruimte komen voor ontwikkeling (uitbreiding 
zonder extra mestafzet) waar dat nu niet 
mogelijk is op basis van milieuwetgeving.
Om de mineralenefficiëntie van uw bedrijf aan 
te tonen, moet duidelijk zijn hoe uw bedrijf 
presteert als het gaat om voeder- en melk-
winning. Als u de kringloopprestaties in kaart 
brengt, komt u wellicht in aanmerking voor 
de bedrijfsspecifieke gebruiksnorm.
De bedrijfsspecifieke fosfaatevenwichts-
bemesting kan resulteren in een hogere 
bemestingsnorm, zodat het bemestingsniveau 
beter aansluit op de gewasbehoefte.

AAN DE SLAG
Door aan de te slag gaan met de Kringloop-
Wijzer geeft u aan hoe uw bedrijf scoort op 
de verschillende aspecten. U krijgt daardoor 
meer inzicht op welke punten u de efficiëntie 
kunt verhogen. Denk bijvoorbeeld aan ruw-
voer of stikstof. Als u gebruikmaakt van de 
BEX beschikt u bovendien al over een groot 
deel van de informatie die nodig is om de 
KringloopWijzer te gebruiken. Gaat u samen 
met ons aan de slag?

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over de KringloopWijzer 
en/of hoe uw eigen bedrijf scoort? Neem dan 
contact op met een van onze adviseurs.

WAT IS DE KRINGLOOPWIJZER?

In 1998 kreeg de sector te maken met het 
mineralenaangiftesysteem (MINAS).
Sinds 2006 kennen we BEX, de bedrijfs-
specifieke excretie.
De KringloopWijzer is een uitbreiding van 
BEX en bouwt verder op het principe van 
MINAS. De wijzer toont de volledige kring-
lopen van stikstof (N), fosfor (P), koolstof (C) 
en stimuleert een efficiënt mineralengebruik 
op uw bedrijf.


