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AgroProeftuin de Peel geeft ondernemers 
en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant 

letterlijk en figuurlijk de ruimte 
om te pionieren



Kringlooplandbouw in uitvoering
In AgroProeftuin de Peel werken pioniers aan 

een duurzame, toekomstgerichte agrarische 

productie, die:

• in balans is met mens, dier en milieu;

• onze leefomgeving en ons landschap verrijkt;

• werkgelegenheid en economische groei 

brengt in de regio Noordoost-Brabant.

Wij maken ons sterk voor kringlooplandbouw. 

Dat wil zeggen: landbouw met zo weinig 

mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen 

en waarbij grondstoffen en eindproducten zo 

volledig mogelijk worden benut en hergebruikt. 

AgroProeftuin de Peel ondersteunt projecten en 

stelt grond beschikbaar om te experimenteren. 

Vormen van ondersteuning
AgroProeftuin de Peel helpt agrarische 

ondernemers met financiële ondersteuning en 

met kennis en ervaring in een uitgebreid netwerk. 

Ook is er letterlijk ruimte om te pionieren: op 

onze proeflocatie kun je experimenteren op je 

eigen proefveld. Iedereen met een goed idee is 

welkom. 

Wij bieden vier vormen van ondersteuning:

Financiering
We hebben twee financiële instrumenten om 

agrarische ondernemers en andere vernieuwers 

die de omslag naar kringlooplandbouw willen 

maken een extra impuls te geven: Subsidie-

regeling kringlooplandbouw en Bijdrageregeling 

kringlooplandbouw Noordoost-Brabant.  

Grond voor experimenten in de praktijk
Op de proeflocatie aan de Middenpeelweg 

bij Zeeland is grond beschikbaar waarop 

ondernemers kunnen experimenteren met 

nieuwe gewassen en teelten. HAS Hogeschool 

biedt begeleiding bij de proeven. Ook is er een 

proeflocatie in de Margriet bij Helvoirt voor 

experimenten op het gebied van natuurinclusieve 

landbouw die worden begeleid door het Louis 

Bolk Instituut.

Netwerk en kennis
AgroProeftuin de Peel deelt en ontwikkelt kennis. 

Dat doen we bijvoorbeeld door personen en 

organisaties met elkaar in contact te brengen 

door middel van het netwerk van ondernemingen, 

kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke 

organisaties. We organiseren ook bijeenkomsten 

en publiceren ervaringen en resultaten van 

projecten en experimenten.

Ontwikkelen van proeven
Samen met boeren en kennisexperts bedenken 

we innovatieve nieuwe proeven. Door aanspraak 

te maken op de bestaande subsidie- of bijdrage-

regelingen kunnen boeren hun proef ook 

daadwerkelijk realiseren. 

Onze financiële instrumenten

Voor wie?
Samenwerkende agrarische ondernemers en 

andere vernieuwers in Noordoost-Brabant 

die de omslag naar kringlooplandbouw willen 

maken.

Individuele agrarische ondernemers en andere 

vernieuwers in Noordoost-Brabant die de 

omslag naar kringlooplandbouw willen maken.

Onderzoek naar vernieuwingen in teelten 

of technische innovaties voor bijvoorbeeld 

stalsystemen of mestverwerking, de 

ontwikkeling van nieuwe gebieds- of 

marktconcepten en organisatievorming die 

bijdragen aan kringlooplandbouw. 

Experimenten met nieuwe gewassen, 

alternatieve teeltmethoden, bodemverbetering, 

waterkwaliteit en -beschikbaarheid, 

natuurinclusieve / biodiverse landbouw of 

emissiearme veehouderij. 

Subsidie
Maximaal 80% van projectkosten 

Maximaal € 5.000 

Loonkosten
Maximaal 80% van de totale projectkosten 

voor forfaitair tarief van € 50 per uur voor 

bedrijven en € 125 voor kennisinstellingen.

Subsidieplafond € 340.000 

Subsidie
Maximaal 50% van projectkosten 

Maximaal € 50.000 

Loonkosten
Maximaal 50% van de totale projectkosten voor 

forfaitair tarief van € 50 per uur voor bedrijven en 

€ 125 voor kennisinstellingen. 

Subsidieplafond € 450.000 

Voor wat?

Hoeveel?

Subsidieregeling 

kringlooplandbouw

Bijdrageregeling 

kringlooplandbouw


