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Regio bundelt krachten voor gezonde bodem met
hergebruik groenafval
Ondernemers en overheden in NoordoostBrabant gaan samen de verwerking van
afval uit natuuronderhoud en groenbeheer
in de regio stimuleren en beter
organiseren. Ze willen deze organische
reststromen benutten voor een gezondere
bodem. In een intentie-overeenkomst
zetten de betrokken partijen deze ambitie
zwart op wit.
Aanjager Rembert van Noort
Als projectleider gaat Rembert van Noort de productie en het gebruik van compost in de Peel en
omliggende gemeenten in Noordoost-Brabant aanjagen. Zijn uitdaging is ervoor te zorgen dat de
organische reststromen zoveel mogelijk in de regio worden benut. Bijvoorbeeld door bestaande initiatieven
met elkaar te verbinden en op te schalen. Of door nieuwe samenwerking te initiëren. Lees meer
over projecten rondom bodemverbetering.

Ruimte op proeflocatie beschikbaar: nieuwe pioniers welkom
AgroProeftuin de Peel heeft ruimte voor nieuwe projecten. Er is letterlijk ruimte op onze
proeflocatie met 35 hectare landbouwgrond, waar pioniers hun ideeën kunnen uitproberen. Ook
helpen we innovatieve projecten rondom kringlooplandbouw op gang met financiële of

organisatorische ondersteuning. Kijk op onze website voor een overzicht van lopende projecten.
Meer informatie? Neem contact op met programmamanager Michiel
Ytsma: m.ytsma@agrifoodcapital.nl, tel. 06 52 37 83 23.

Smart village Sint Anthonis:
Meetnetwerk luchtkwaliteit
De gemeente Sint Anthonis zet samen
met de Vereniging Burgerwetenschappers
en agrarische ondernemers een lokaal
meetnetwerk op voor de uitstoot van
ongewenste stoffen. Dit geeft inwoners
inzicht in de luchtkwaliteit in hun
leefomgeving. Voor ondernemers biedt dit
kansen omdat ze met gemeten waarden
hun maatregelen beter kunnen
onderbouwen. Lees meer over dit project.

AgroProeftuin groeit uit tot
katalysator kringlooplandbouw
'Zet een aantal ondernemers in de Peel bij
elkaar en er gebeurt iets.' Dat zei Michel
Berkelmans, manager experimenten
kringlooplandbouw van het ministerie van
LNV, op onze bijeenkomst 'Pionieren in de
AgroProeftuin' tijdens de Dutch Food
Week 2019. Hij is lovend over de energie
en de samenwerking die hij in dit gebied
tegenkomt. AgroProeftuin de Peel bestaat
vijf jaar en ontwikkelt zich tot de
katalysator voor kringlooplandbouw. Op
onze website leest u het hele artikel.

Onderzoek 'Bodem als basis'
Wageningen UR in de Peel
Wageningen UR doet onderzoek naar de
benutting van bermmaaisel op tien
proefvelden in Noord-Brabant. Vijf
daarvan liggen in de gemeente SintAnthonis. De onderzoekers monitoren het
effect op het bodemleven en de
belangrijkste bodemfuncties. Ook meten
ze de opbrengst en de kwaliteit van de
oogst. Het onderzoek loopt van september
2019 tot september 2022. Lees meer over
projecten rondom bodemverbetering.

Kijkdag natuurinclusief
boeren op proeflocatie
Ruim 20 boeren belangstellenden
kwamen naar de Kijkdag van het
Collectief Agrarisch Natuur Beheer (ANB)
Oost-Brabant. Deze vond plaats op de
proeflocatie van AgroProeftuin de Peel
aan de Middenpeelweg. Hier zijn
voorbeelden te zien van natuurranden en
een vogelakker. Lees verder op de site
van AgriFood Capital.

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van
ondernemers, onderwijs en overheid in AgriFood Capital. Ga
voor meer informatie naar agroproeftuindepeel.nl, of neem
contact op met programmamanager Michiel
Ytsma: m.ytsma@agrifoodcapital.nl, tel. 06 52 37 83 23.
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