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Projecten en ervaringen van pioniers tonen toekomstige verdienmodellen

Webinar biedt inspiratie voor kringlooplandbouw in
uitvoering
Op verschillende manieren zijn pioniers bezig met de uitvoering van kringlooplandbouw en leggen de basis voor
toekomstige nieuwe verdienmodellen. Dat is de conclusie van het webinar ‘Kringlooplandbouw in de praktijk'. “Het gaat niet
alleen om goede prijzen voor vernieuwende producten,” zegt wetenschapper Martin Scholten (Wageningen UR). “We
hebben in Wageningen 80 valide verdienmodellen gezien onder kringloopboeren in Nederland.” De online bijeenkomst in de
vorm van een gevarieerde digitale talkshow was live te volgen op 7 december. Op de website van AgroProeftuin de Peel
staat een verslag en een video met het volledige programma.
> Lees meer

AgroProeftuin de Peel biedt proefvelden, vouchers, projectsubsidie en
kennis voor pioniers
AgroProeftuin de Peel stimuleert experimenten en projecten. We bieden letterlijk ruimte om te
pionieren: op de proeflocatie experimenteren ondernemers op een eigen perceel. Voorstellen voor
proeven in het komende jaar kunnen tot 1 februari ingediend worden. Verder bieden we
ondersteuning met vouchers of projectsubsidie en kennis via een uitgebreid netwerk. Ook
bemiddelen we voor experimenteerruimte, als regelgeving innovatie belemmert. "Iedereen met een
goed idee dat kringlooplandbouw dichterbij brengt, is welkom." Die oproep deed stuurgroepvoorzitter
Ben Brands tijdens het Webinar op 7 december. “Neem contact met ons op. Wij gaan graag met u in
gesprek om te kijken hoe we goede ideeën tot wasdom kunnen laten komen.” > Lees meer

Nieuwe financiële
mogelijkheden voor plannen
kringlooplandbouw
AgroProeftuin de Peel heeft in 2021 meer
mogelijkheden om kringlooplandbouw te
stimuleren. Er komen vouchers voor
ondernemers ter waarde van maximaal
5.000 euro. Voor innovatieve projecten,
waarbij ondernemers samenwerken met
andere bedrijven of kennisinstellingen,
komen er subsidies met een maximum
van 50.000 euro.

Peelspecialiteiten te koop: van
zoete aardappel tot veldbonen
De Brabantse zandgrond is geschikt voor
bijzondere gewassen als zoete aardappel
(bataat), peulvruchten zoals kidneyboon
en veldboon en zelfs voor soja. Maar hoe
zit het met het verdienmodel? De kansen
moeten komen van nichemarkten en de
ontwikkeling van nieuwe producten. Ook
dat vraagt pionierswerk, blijkt uit de
ervaringen van Delphy, Agrifirm en
CZAV. > Lees meer

Ben Brands: 'Ik wil
samenwerking faciliteren'
In de nieuwsbrief stellen we vanaf deze
editie een lid van de stuurgroep voor.
Deze keer: voorzitter Ben Brands. “Mijn rol
is om mensen bij elkaar te brengen. Het
zijn niet de bestuurders die de
veranderingen realiseren. Het zijn de
ondernemers die het moeten doen, samen
met andere partijen. Die samenwerking wil
ik faciliteren.“
> lees meer

Schoffelrobots in actie op
proeflocatie
Gerobotiseerde bestrijding van onkruiden
wordt steeds meer praktijkrijp. Dat bleek
uit de demonstratie van autonome,
camera- en gps-gestuurde machines op
de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel.
Daarbij was er aandacht voor lastig te
bestrijden onkruiden. Dit evenement,
begin oktober, was een activiteit van het
project Schoon Water voor Brabant.
> Lees meer

WUR onderzoekt bermmaaisel
als bodemverbeteraar
Wageningen UR doet onderzoek naar de
benutting van bermmaaisel als
bodemverbeteraar in Noord-Brabant. Er
zijn veldexperimenten op tien proefvelden.
Vijf daarvan liggen in de gemeente SintAnthonis, partner in AgroProeftuin de
Peel. Dit najaar verscheen een
nieuwsbrief met de eerste voorlopige
resultaten. > Lees meer

AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van AgriFood
Capital, Regio Noordoost Brabant, de Provincie NoordBrabant, ZLTO, HAS Hogeschool en Wageningen University
& Research en wordt mede gefinancierd door de Regiodeal
Noordoost Brabant en het Interbestuurlijk Programma Vitaal
Platteland. Ga voor meer informatie
naar agroproeftuindepeel.nl of neem contact op met
ontwikkelaar Michiel Ytsma: m.ytsma@agrifoodcapital.nl, tel.
0652378323.
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