Stagiair(e) Gesloten zuivelkringloop
Periode in overleg
Kringlooplandbouw is en blijft een hot topic. De biologische sector werkt hard aan het verder sluiten van de
biologische kringloop van voer, mest en strooisel. Bionext voert het project koplopers in kringlooplandbouw uit
waarbinnen samen met het Biohuis wordt gewerkt aan het maken van sectorafspraken en concrete pilots worden
uitgevoerd binnen drie thema’s:
Op weg naar 100% residu arm strooisel -> Miscanthus, teelt en gebruik als strooisel
Op weg naar 100% biologische mest -> Stikstofbenutting in teelten
Veevoer van om de hoek -> krachtvoerteelt in samenwerking
Biologische Melkveehouderij en kaasmakerij Henri Willig neemt deel aan het project en wil grote stappen zetten om
de biologische kringloop samen met haar melkveehouders verder te sluiten. Hoeveel krachtvoer en strooisel is er
nodig? Welke samenwerkingen met akkerbouwers passen daarbij? Wat doen de stappen naar regionaal krachtvoer
en residu arm strooisel met de kostprijs van de melk? Wat zouden deze stappen betekenen voor de hele biologische
melkveehouderij?
Genoeg vragen waar we wel wat handjes bij kunnen gebruiken. Onder begeleiding van Bionext en Henri Willig ga je
op zoek naar antwoorden op deze vragen en ondersteun je Henri Willig en de biologische sector in het
verwezenlijken van haar kringloopambitie. In gesprek met boeren, belanghebbenden en de opdrachtgevers
verzamel je data voor je (bedrijfseconomische) analyse en werk je aan een scenario analyse. In overleg met ons
stellen we een afstudeerstage samen die aansluit op jouw interesse en expertise.
Wat wij je zoal bieden
o
Veel gelegenheid tot het opbouwen van een netwerk in de wereld van biologische landbouw en voeding
o
Stagevergoeding van €300 per maand
o
Een fijne werkplek vlak naast het bos (lunchwandeling!)
o
Gedreven collega’s met hart voor biologisch en een betere wereld
o
Onkosten die je maakt tijdens de stage worden vergoed
Over Bionext
Stichting Bionext is de ketenorganisatie voor duurzame biologische landbouw en voeding. Wij verbinden de
biologische keten van boer tot consument. Ons kantoor zit in het World food Centre te Ede, naast station EdeWageningen (2 minuten lopen). Met een kleine groep bevlogen medewerkers zorgen we voor de
belangenbehartiging van de biologische ketens op de gebieden wetgeving, onderzoek, publiciteit en
marktontwikkeling. Verder voert Bionext een groot aantal projecten uit voor de verdere verduurzaming van
biologisch en organiseren we consumentencampagnes.
Over Henri Willig
Henri Willig heeft in 1974 de veehouderij van zijn ouders overgenomen en uitgebreid naar kaasmaken en
kaasverkopen in 30 eigen winkels in binnen- en buitenland. Naast de eigen veehouderij (110 biologische Jerseys)
ontvangt en verwerkt het bedrijf melk van ongeveer 20 bio-melkleveranciers. Onder de merken Henri Willig en
Hooidammer vinden de kazen hun weg naar de consument. Henri Willig wil de wereld beter achterlaten dan hij hem
aantrof, en daarbij is het (grotendeels) sluiten van de kringloop een van de speerpunten.
Interesse?
Contactpersoon bij Bionext is Jan de Koeijer, de.koeijer@bionext.nl
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