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Bijeenkomst Pionieren in AgroProeftuin de Peel
11 oktober 14.00-18.00 Eeterij d'n Oven Zeeland (NB)
Geïnteresseerd in vernieuwing en verduurzaming van de agrifood-sector? Of heeft u zelf een idee in het
kader van kringlooplandbouw waarmee u snel aan de slag wilt en waarvoor u steun en partners zoekt?
Kom ook (naar) Pionieren in de AgroProeftuin!
De eerste boeren die de Peel ontgonnen wezen de weg voor de vernieuwers van vandaag. In
AgroProeftuin de Peel wordt dit jaar het 5-jarige jubileum gevierd én kijken we vooruit. Want we hebben
groot nieuws: onze proeftuin is door het ministerie van LNV aangewezen als een van de belangrijke
kweekvijvers voor de toekomst. Dat betekent dat we opnieuw de ruimte kunnen bieden aan mooie
plannen!
Op het programma staan ervaringen van onze pioniers, ontmoetingen met spraakmakende vernieuwers
en een vraaggesprek met een vertegenwoordiger van het ministerie. Ter afsluiting toasten we in Het
Pionierscafé!
Aanmelden
Reserveer vrijdag 11 oktober alvast in uw agenda en meld u
hier aan. Meer informatie over het programma vindt u op onze
website. De themamiddag is een activiteit van AgriFood Capital
tijdens de Dutch Food Week.

Gevarieerd beeld Proeflocatie
De proeflocatie van AgroProeftuin de Peel
laat deze zomer een kleurrijk en
gevarieerd beeld zien. Dat blijkt uit een
rondgang langs een aantal van de in
totaal 14 proefvelden; van maïs met een
vroege pluim tot overheersende
zonnebloemen. Op de website van
AgroProeftuin de Peel leest u meer over
deze rondgang.

Experimenteren met 10
bijzondere gewassen
Met de ‘biobased innovation garden’
experimenteert adviesbedrijf Delphy met
planten voor uiteenlopende doelen; van
hippe voedingsmiddelen tot grondstoffen
voor geneesmiddelen. Voor de Peel is de
vraag: hoe gedijen deze bijzondere
gewassen op droge zandgronden? Voor
10 gewassen test Dephy dit op onze
proeflocatie. Lees meer over de
ervaringen op dit proefveld.

Pachters in de Margriet
gaan duurzamer boeren
Boeren die grond pachten in ‘de Margriet’
bij Helvoirt gaan aan de slag met de
transitie naar een meer natuurinclusieve
landbouw. Zij doen mee aan een project
van de gemeente Haaren, in
samenwerking met het Louis Bolk
Instituut. Lees meer over dit nieuwe
project.

AgroProeftuin
'experimenteergebied' in
Realisatieplan minister
Minister Carola Schouten van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft
AgroProeftuin de Peel aangewezen als
een van de 5 experimenteergebieden voor
kringlooplandbouw.
Dat staat in het 'Realisatieplan Visie LNV - Op weg met nieuw perspectief’. Bestuurlijk trekker van
AgroProeftuin de Peel, Ben Brands, is daar blij mee: “Het aanwijzen van de Proeftuin als
experimenteergebied is belangrijk om kringlooplandbouw sneller en beter voor elkaar te krijgen”. Lees
meer 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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