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Meer mogelijkheden, meer deelnemers, grotere
impact dankzij Regio Deal
De activiteiten van AgroProeftuin de Peel kunnen
verder groeien dankzij de Regio Deal Noordoost
Brabant. "We krijgen meer mogelijkheden om
kringlooplandbouw te stimuleren. We kunnen
meer deelnemers in de regio ondersteunen,
waardoor de impact groter wordt,” zegt directeur
Roel Schutten van AgriFood Capital en lid van de
stuurgroep. “AgroProeftuin de Peel gaat hiermee
de volgende fase in.”

Financiële ondersteuning voor pioniers
Voor vernieuwende boeren en andere pioniers in kringlooplandbouw komt er een ondernemersregeling met vouchers en
subsidies voor projecten. De vouchers dekken maximaal 80% van de kosten, met een ondersteuning van ten hoogste €
10.000. De projectsubsidie is maximaal 50%, met een limiet van € 50.000. Meer informatie over de voorwaarden en de
aanvraagprocedures volgt tegen het einde van het jaar.

Investering in goed leven, fijn wonen en anders werken
De Regio Deal Noordoost Brabant geeft een grote impuls aan de leefbaarheid en welvaart in
Noordoost-Brabant. Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven investeren samen meer dan 40 miljoen
euro. In 17 verschillende projecten gaan overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners
aan de slag. De regio richt zich met de deal op goed leven, fijn wonen en anders werken. De
agrofoodsector krijgt daarbij volop aandacht. “In Noordoost-Brabant zijn landbouw en
voedselproductie van oudsher de motor van de regionale economie”, verklaart Elies Lemkes,
Gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur van Provincie Noord-Brabant. Via AgroProeftuin de
Peel, een van de sleutelprojecten, ondersteunt de Regio Deal de omslag naar kringlooplandbouw.
> Lees meer

Concept Familievarken zoekt
ondernemers voor uitbreiding
Ruim een jaar na de opening van de
eerste proefstal in Venhorst blijkt het
concept Familievarken te werken in de
praktijk. De initiatiefnemers willen nu
opschalen en zoeken ondernemers die
het op hun bedrijf willen toepassen. Een
Familiestal is een dier- en milieuvriendelijk
huisvestingssysteem, waarin de varkens
op een natuurlijke manier leven.
> Lees meer

Save the date: 7 december 14.00 - 15.30 uur
Online Seminar AgroProeftuin de Peel
Geïnteresseerd in kringlooplandbouw of op zoek naar ondersteuning bij vernieuwing? Noteer dan
het volgende evenement in uw agenda. Op 7 december organiseert AgriFood Capital een online
seminar over de resultaten van deelnemers in AgroProeftuin de Peel en de mogelijkheden voor
nieuwe initiatieven en projecten. Dankzij de Regio Deal Noordoost Brabant heeft de proeftuin meer
middelen om de omslag naar kringlooplandbouw te ondersteunen. Het belooft dus een interessant
seminar te worden! Het evenement vindt online plaats, u kunt het live volgen van 14.00 – 15.30 uur.

Studentenproject businesscase bokashi van reststromen
Studenten Fleur Peters en Ron Verhagen van HAS Hogeschool onderzoeken dit najaar de
kosten en baten van bokashi-productie als circulaire oplossing voor groenafval in het Land
van Cuijk. Het idee is dat boeren reststromen van berm-, sloot- en terreinbeheer uit de
omgeving verwerken tot bokashi, die ze gebruiken als bodemverbeteraar op hun bedrijf.
De huidige wetgeving staat deze oplossing nog niet toe, omdat boeren geen reststromen
van elders mogen verwerken. AgroProeftuin de Peel is in gesprek voor een ontheffing
vanuit de experimenteerruimte die de minister van LNV biedt. De studentenopdracht sluit
aan bij het regionale project rondom groene reststromen.

Stuurgroep AgroProeftuin van
start met 'Tour de Peel'
Sinds de zomer heeft AgroProeftuin de
Peel een stuurgroep die besluit over de
koers en de ontwikkeling. Begin
september ging deze van start met een
‘Tour de Peel’. Deze voerde langs de
proeflocatie van de AgroProeftuin (foto),
de stal van het Familievarken en het
agrarisch bedrijf van stuurgroeplid Erik
Geene. Voor de samenstelling van de
stuurgroep, zie agroproeftuindepeel.nl.

Bonen in de worst
De kidneybonen die adviesorganisatie
Delphy teelt op de proeflocatie, worden
verwerkt in duurzame ‘goeie worst’
van Eigezwijns. Dat is een mooi voorbeeld
van nieuwe regionale verdienmodellen op
basis van bijzondere teelten. Delphy is
één van de 16 pioniers die op de
proeflocatie van AgroProeftuin de Peel
experimenteren met innovatieve of
bijzondere teelten. Vakblad Nieuwe Oogst
maakte een reportage.
> Lees meer

Meer ervaringen met
maisteelt in gras
Ook het Louis Bolk Instituut ziet
interessante voordelen voor het telen van
mais in gras. Ervaringen van dit instituut in
een project in Drenthe lijken op de
resultaten van het project ‘Mais in
permanent grasland’ van AgroProeftuin de
Peel, meldt vakblad Nieuwe Oogst.
> Lees meer

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